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מה קורה במכללה

במעמד מרגש: תעודות לבוגרים
במהלך חודש מאי התקיימו טקסי הענקת תעודות לבוגרי המכללה תשע"ו, במעמד בני המשפחה, 

סגל המכללה ואורחים.

תואר ראשון בחינוך
תמונות מהטקס

חלק א<

חלק ב<

תואר שני בחינוך
תמונות מהטקס 

חלק א<

חלק ב<

המכון האקדמי הערבי לחינוך
תמונות מהטקס<

הפקולטה לחברה ולתרבות
תמונות מהטקס<

https://www.facebook.com/pg/BeitBerl.ac/photos/?tab=album&album_id=1644726825568065
https://www.facebook.com/pg/BeitBerl.ac/photos/?tab=album&album_id=1644963735544374
https://www.facebook.com/pg/BeitBerl.ac/photos/?tab=album&album_id=1649180778456003
https://www.facebook.com/pg/BeitBerl.ac/photos/?tab=album&album_id=1651589548215126
https://www.facebook.com/pg/BeitBerl.ac/photos/?tab=album&album_id=1645698935470854
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/apr17/pages/bogrim_mahon.aspx
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חיים משותפים

אירוע שלוש הדתות 
ותחרות עוגות השוקולד

בתחרות עוגות השוקולד שהתקיימה במסגרת 

אירוע שלוש הדתות, כיכבו אגף הכספים והיחידה 

האקדמית לתקשוב. ברכות לענבל הגני מאגף 

כספים על זכייתה במקום הראשון, לרונית גלסמן 

מהיחידה האקדמית לתקשוב על זכייתה במקום 

השני, ולהדס רדאעי מאגף כספים על זכייתה במקום 

השלישי.

המתכונים<
רונית גלסמן, ענבל הגני, והדס רדאעי 

התיקון החברתי בשלוש הדתות
המרכז לקידום חיים משותפים קיים מפגש חברתי רב-תרבותי, שבו חברי סגל יהודים, מוסלמים ונוצרים 

קראו יחדיו טקסטים מהמקורות ודנו בסוגיות הקשורות ליחסי גומלין בין מגזרים בהקשרים רב-תרבותיים. 

הערב נפתח עם פואד ג'ובראן ולהקתו בהופעה מוסיקלית ובהסברים על המוסיקה כגשר בינתרבותי.

http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/apr17/pages/6.aspx
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פסטיבלים, סרטים ועוד

CINE FORTE 11 פסטיבל
קהל גדול גדש את סינמטק תל אביב בהקרנות סרטי 

הגמר וסרטי הביכורים של המחלקה לקולנוע. 

בטקס הסיום המרגש חולקו פרסים בסך כולל 

של כ-45,000 ₪, והוקרנו סרטונים משעשעים 

שהופקו במיוחד לרגל האירוע על ידי הסטודנטים 

המסיימים. את הטקס הנחה בוגר המחלקה יואב גנוט. 

חבר השופטים כלל את השחקן אלברט אילוז, 

המנהלת האמנותית של פסטיבל דוקאביב, קארין 

 ריבקינד-סגל והבמאית, בוגרת המחלקה, רוני קידר.

יאיר פרידמן, זוכה פרס ראשון על הסרט הטוב ביותר, לולי, חברתו ואלו שמות הזוכים<<<
ופרופ׳ תמר אריאב, נשיאת המכללה

הבמאית עביר חדד

על מגדר, אמנות ומיניות 
בבית קפה גצל בתל אביב הוקרנו בתחילת יולי, 

סרטים שיצרו סטודנטיות במדרשה – פקולטה 

לאמנויות, במסגרת הקורס "ארטיביזם". הסרטים הם 

סרטים קצרים על האמנים קרמה שי, אסד עזי, ראפת 

חטאב, מנאר זועבי וזמיר ש, המציגים את יצירתם 

דרך הפרספקטיבה של מגדר ומיניות.

יוצרות הסרטים נפגשו עם האמנים ושאלו אותם 

שאלות הנוגעות לזהות המגדרית, ליחסי הכוח בין 

גברים ונשים, על הבחירה באורח חיים הקשורה 

לזהות המינית, ועל הקשר לאמנות שלהם.

בתום ההקרנה התקיימה שיחה עם הסטודנטיות על 

הנושאים השונים שעלו בסרטים. 

ועוד מחדשות המחלקה לקולנוע<

נשות החופש
המרכז לקידום חיים משותפים הזמין את 

הסטודנטים והסגל לצפות בסרטה החשוב של 

הבמאית עביר חדד, "נשות החופש". הסרט 

מספר את סיפורן של נשים שנרצחו בשם המושג 

המפוקפק "כבוד המשפחה", ואת סיפורן של נשים 

שחיות תחת איום לרצח. 

בתום הצפייה התקיים דיון חשוב שהציף 

אתגרים רבים העומדים בפני החברה הישראלית 

בהתמודדותה עם בעיה זו.

http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/maslulim/kolnoa/cinema_news/pages/default.aspx
http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/maslulim/kolnoa/cinema_news/pages/default.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/apr17/pages/8.aspx
http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/maslulim/kolnoa/cinema_news/pages/default.aspx
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ביקורים, כנסים והרצאות

ממוני תקווה ישראלית בבית הנשיא
במהלך יוני התקיים מפגש בבית הנשיא לכל ממוני תקוה ישראלית מכל המוסדות האקדמיים בארץ 

וליושבי ראש ועדות ההיגוי. מהמכללה השתתפו  ד"ר אילנה פאול בנימין, ומארי קופטי מנהלות המרכז 

לקידום חיים משותפים וד"ר עלי ותד, יו"ר ועדת ההיגוי של המרכז. 

ביום זה נפגשו בעלי התפקידים עם נשיא המדינה מר רובי ריבלין ועם יו"ר הות"ת פרופ' יפה זילברשץ. 

בהמשך התקיימו סדנאות שעסקו בגיוון וייצוג, בכשירות תרבותית, בסוגיית המעבר מאקדמיה לתעסוקה 

ובדמות הבוגר. 

האירוע השנתי של מנהרת הזמן
אירוע מנהרת הזמן התקיים בנמל יפו ביום חמישי 

)18.5.2017( משעות הצהרים ועד שעות הערב 

בהשתתפות של כ-250 אורחים, סטודנטים, מרצים, 

תלמידים ומורים יהודים וערבים.

המשך <

מודל חדשני: קול המורה, התלמיד וההורה
פרופ' תמר אריאב ופרופ' ברכה אלפרט הרחיקו לבית 

שאן, כדי להתרשם ממודל חדשני הוליסטי המיושם 

ברשת אורט. מרשים היה לראות כיצד עיר שלמה 

נרתמת לקדם כל ילד מכיתה א' ואילך בהתאם לדגם 

עבודה שמקשיב ל"קול התלמיד", ל"קול ההורה" 

ול"קול המורה".

המשך <

)מימין לשמאל(: פנינה שחר, מדריכה בצוות אורט; מירי עייני, מנהלת 
בי"ס "התומר"; תמר אריאב; מירה רוסקיס, מדריכה בצוות אורט; אלי 

אייזנברג, סמנכ"ל פדגוגי ברשת אורט; וברכה אלפרט.

http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/2017/zman_shnati/pages/default.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/apr17/pages/2.aspx
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50 שנה למלחמת ששת הימים
ד"ר דב תמרי וד"ר אבי ביצור, השתתפו בכנס "50 שנה למלחמת 

ששת הימים" שהתקיים באוניברסיטת בר אילן.

ד"ר דב תמרי סיפר בהרצאתו "ידענו לכבוש )שטחים(, לא ידענו 

להחזיק", על המלחמה עצמה, ואילו הרצאתו של ד"ר אבי ביצור, 

"העורף האזרחי – ככה לא בונים חומה", עסקה בהתגוננות העורף 

האזרחי במלחמה.

פייסבוק<

העלמה, הלאמה ויצירה – 
הטקסטילים במשכית 

ד"ר שלי שנהב השתתפה בכנס רב-תחומי שהתקיים 

במכללת שנקר תחת הכותרת "טקסטיל, לבוש 

וחושים: על תפישות, סמלים ומופעים". הכנס 

התקיים במסגרת שיתוף פעולה בין המחלקה 

לעיצוב טקסטיל והיחידה ללימודי תרבות במכללה. 

הרצאתה של ד"ר שנהב עסקה ב"העלמה, הלאמה 

ויצירה - הטקסטילים במשכית".

בין זיכרון אישי לזיכרון קולקטיבי
ביום השואה נשאה ד"ר שלי שנהב את הרצאתה "על בין זיכרון אישי לזיכרון קולקטיבי - משמעויות 

עכשוויות", במסגרת פרויקט זיכרון בסלון.

ד"ר דב תמרי        ד"ר אבי ביצור

סג”ד אסף זגורי מפקד יחידת צור שב”ס

על זלמן ארן והרפורמה במערכת החינוך 
פרופ' יצחק גרינברג, ראש ועדת המינויים 

המוסדית, הרצה במסגרת הקולוקוויום הפקולטטי 

של הפקולטה לחברה ולתרבות על זלמן ארן, מי 

ששימש שר החינוך בתקופת הרפורמה במערכת 

החינוך בשנות ה-60'. פרופ' גרינברג דיבר על 

חלקו של ארן במעבר הדרמטי מחלוקה בין בתי 

ספר יסודיים )שמונה שנות לימוד( וגימנסיות 

)ארבע שנות לימוד( להקמת חטיבות ביניים ברחבי 

הארץ, שאפשרה את הרחבתו של חוק חינוך חובה, 

והעימות שנלווה לרפורמה, בין ארן להסתדרות 

המורים שהתנגדה להקמת החטיבות.

קולות מן השטח: תיאוריה ומציאות בשדה 
הקרימינולוגי

יום העיון שארגנה המגמה לקרימינולוגיה ואכיפת 

חוק, עסק בסוגיות שנמצאות בליבת הקרימינולוגיה 

ושבכיתות נפגשים עם הפן התיאורטי שלהן, 

באמצעות אנשי מקצוע שעובדים בשטח.

המשך<

כנס טלדן 2017 
בתאריך 10.5.2017 התקיים במלון הילטון 

בתל-אביב כנס ותערוכת המידע הבינלאומית 

ה-32 )טלדן( העוסק בהתפתחויות טכנולוגיות 

משמעותיות וחדשנות בתחום המידע והתעשייה 

הדיגיטלית. ד"ר אסנת דגן, ראש היחידה האקדמית לתקשוב, השתתפה במפגשים בנושא מידע וטכנולוגיה 

2017 ברשת האינטרנט ובארגון – תכנים ויישומים והרצתה על למידה ניידת ומציאות רבודה – גימיק או 

למידה פעילה.     

המשך<

http://www.shenkar.ac.il/he/departments/cultural-studies-program
http://www.teldan.com/ftp/info2017/agenda.html
http://www.teldan.com/ftp/info2017/agenda.html
http://www.teldan.com/ftp/info2017/agenda.html
http://www.teldan.com/ftp/info2017/D2S2.html
http://www.teldan.com/ftp/info2017/D2S2.html
http://www.teldan.com/ftp/info2017/D2S2.html
https://www.facebook.com/events/1727396287552418??ti=ia
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/apr17/pages/3.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/apr17/pages/4.aspx
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לעבור את הגבול: מבט בינתחומי 
על גבולות, אנשים ומה שביניהם

מהי מטרתו של גבול? להגדיר? להפריד? כיצד 

גבולות יכולים לקשר ולחבר גם יחד?  

יום העיון הייחודי, פרי שיתוף פעולה בין המרכז 

לחיים משותפים והמגמה לקרימינולוגיה, בחן את 

נושא הגבולות מכיוונים שונים, בינתחומיים ואף 

אסוציאטיביים. 

המשך< 

ד"ר אילנה פאול בנימין ד”ר הלה גולן שמוחה    ד"ר בועז לבטוב 

התנסות בהוראה

מרכז למידה "ירושלים שכינה ושכנות"
הסטודנטיות במסלול חינוך יסודי בהנחיית 

ד"ר רימונה כהן, כבר מוכנות לאתגר של פיתוח 

מרכז למידה. תהליך הפיתוח החל ביצירת מאגר 

מגוון של פעילויות שיכולות לתת מענה לסגנונות 

למידה שונים ולאינטליגנציות שונות. בהמשך, 

 PDS-צוותים של סטודנטים בבתי הספר במערך ה

יצרו התאמות לשכבות הגיל ולרמת הלומדים 

בכיתות. יום ירושלים צוין, בין היתר, בהפעלה 

מוצלחת של מרכזי הלמידה לשביעות רצונם של 

הסטודנטים, המורים והתלמידים.

אצבע לאצבע נחבר – השראה, עוצמה 
ומסוגלות לפרחי הוראה

אירוע סיום שנת הלימודים של המסלול היסודי 

בראשותה של ד"ר חיית שחם, התקיים בנוכחות 

ד"ר אילנה מילשטיין, ראש היחידה להכשרת מורים 

עובדי חינוך, הסגל האקדמי והסטודנטים, גב׳ דורית 

לחיאני הממונה על מנהל בתי ספר יסודיים במשרד 

החינוך וד"ר קרן אור חן מאוניברסיטת חיפה.

המשך<

מביאים את האמנות לבתי הספר
ורד חירותי

סטודנטים בשנה א' בפקולטה לאמנות - המדרשה 

יצאו לשבוע התנסות בהוראה בבתי הספר היסודיים. 

במשך שבוע שלם הם פעלו בבתי ספר שונים 

וחשפו את המורים והתלמידים למגוון חומרים, 

טכניקות, ופרויקטים אמנותיים. 

המשך<

עיצוב קיר בעיסת נייר

http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/apr17/pages/5.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/apr17/pages/horaah-yesodi.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/apr17/pages/7.aspx
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תערוכות

מרים הידמן בביאנלה בוונציה
המדרשה מברכת את מרים הידמן, סטודנטית שנה ב', על השתתפותה בביאנלה בוונציה, עם עבודת 

הווידאו-ארט ״Sacred Space, מרחב קדוש״.

על העבודה<

פרופ' רועי רוזן בדוקומנטה
המדרשה מברכת את פרופ' רועי רוזן על השתתפותו 

בדוקומנטה ה-14 באתונה ובקאסל, שבה הציג את 

הפרויקט "ֲחֵיה ומות כאווה בראון".

 שחור, לבן ומה שביניהם
סטודנטים בתכנית מצוינים במכון האקדמי הערבי 

לחינוך הציגו יצירה אמנותית שיצרו במסגרת הקורס 

Dream Makers, בתערוכה שהוצגה ב-12.5 במתנ"ס 

ג'ת שבמשולש. 

המדרשה בפסטיבל פינוי-בינוי 
ברמת אליהו

בוגרי המדרשה לאמנות בפסטיבל פינוי ובינוי, האירוע הלא השגרתי של הסדנה לאמנות רמת אליהו!

בין האמנים שהשתתפו: שמחה טללייבסקי ודיה בלזר, נועה טורקניץ - מיצג קרטונים בתהלוכה, צאלה 

גרינברג - וידיאו כוס סוכר ותחנת רדיו קול המדינה עם הלל רומן ועומר קריגר.

צילום: יערה אורן

http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/apr17/pages/1.aspx
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יום אירוח ו"תערוכה ליום אחד"
אירוע "תערוכה ליום אחד" שתוכנן במדרשה והופק במסגרת תכניות המצוינים, רג"ב וצמרות, התקיים 

בהשתתפות ילדי פליטים בדרום תל אביב, בני משפחותיהם, וצוות העמותה לקידום החינוך בתל אביב 

יפו ועמותת אליפלט – אזרחים למען פליטים.

האירוע כלל סדנאות אמנות במגוון מדיומים – וידאו, סאונד, מיצב, ציור ופיסול – מוזיקה חיה, אוכל מסורתי 

והפנינג בהנחיית אמנים צעירים, תוך שיתוף פעולה של סטודנטים יהודים וערבים מפקולטות שונות 

במכללה. 

בתום האירוע הוצגה "תערוכה ליום אחד" של יצירות הילדים, הצוות והסטודנטים, שהייתה פתוחה לקהל 

הרחב. כמו כן, בשעות הערב התקיימה הופעה חיה של ההרכב "שיים און אס", בהרכב מיוחד לג׳אם עם 

נגנים אריתראים וכן סמפלים של נגינה וקולות הילדים.

לכל חדשות המדרשה<

קשרים אקדמיים בינלאומיים

חילופי מרצים במסגרת תכנית ארסמוס+
ד"ר אורית אבוהב, מרצה בפקולטה לחברה 

ולתרבות, ביקרה בחודש מאי האחרון באוניברסיטת 

קאדיר האס באיסטנבול, תורכיה. בהרצאתה בנושא

"הגלובלי והלוקלי במאפייני החתונה היהודית 

בישראל" בקורס על גלובליזציה ותרבות, הייתה 

השתתפות ערה של סטודנטים, והמפגש היה פורה 

ומעניין.

מאז תחילת שנת הלימודים, עשרים מרצים במכללה 

השתתפו בתכנית ארסמוס+ לחילופי מרצים 

לאוניברסיטאות בצ'כיה, גרמניה, תורכיה ופולין.  

בשנת הלימודים הבאה נרחיב את רשימת ההסכמים, 

ומרצים נוספים יוכלו להשתתף בתכנית.  שימו 

לב לקולות הקוראים המתפרסמים מפעם לפעם, 

והירשמו.

http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/news/2016/pages/default.aspx
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חדשים על המדף
ספרים, כתבי עת ומאמרים חדשים פרי עטם של מרצים במכללה

ספרים
להציל את היכולת היצירתית של 

המוח, לטפח את היכולת להכיל 

 סתירות סבוכות

ד"ר יצחק עזוז 

מו"ל: סטימצקי, 2017

התפתחות המחשבה המערבית 

שמסתירים מאתנו, המדע כדת של 

 משחקי מזל

ד"ר יצחק עזוז 

מו"ל: סטימצקי, 2017

אימהות קוראות ומתווכות לילדיהן 

ספר: עדויות מהמשפחה הערבית 

על תרומת התיווך לאוריינות הילד 

הצעיר

ד"ר ספייה חסונה ערפאת

הספר מפנה זרקור לפעילות קריאת 
ספר של הורים לילדם בחברה 

הערבית ולתרומה של פעילות זאת 
להתפתחות הילד. הספר מתבסס על 

מחקר מקיף, שהעריך את התהליכים האורייניים 
המתרחשים במשפחות ערביות ואת משמעותם 

להתפתחות האוריינית בשפה הערבית על מורכבותה 
ועל ייחודה. 

מו"ל: מכון מופת

Live and Die as Eva Braun and 
Other Intimate Stories

פרופ׳ רועי רוזן 

אירוע השקת הספר התקיים בחודש מאי 
בפארקו, אתונה, וכלל הקרנה של ערוץ-
האבק ושל ״הילריוס״, ושיחה בין רועי 

רוזן לבין מרסל שווירין, עורך הספר.

על הספר<

Polish-Israeli Cooperation 
Experience,
From Zionism to Israel 
בעריכת פרופ' לוקש תומש סרוקה 
מהאוניברסיטה הפדגוגית בקרקוב 

וד"ר בתיה ברוטין מהמכללה 
האקדמית בית ברל. 

הספר מבוסס על כנס משותף של שני 
המוסדות הללו שהתקיים בקרקוב 

באוקטובר 2014 לרגל מלאת 130 שנה לוועידת קטוביץ'. בין 
כותבי הפרקים בספר אנשי סגל המכללה: ד"ר סיגל בן-רפאל 
גלנטי, ד"ר צפרירה שחם, ד"ר גלעד פדבה וד"ר בתיה ברוטין.

מאמרים
"זמן חינוך", תשע"ז 2017 

בגיליון החדש של כתב העת לעיון 

ומחקר בחינוך, מתפרסמים שלושה 

מאמרים שכותביהם הם מרצים 

במכללה האקדמית בית ברל:

מאמרה של ד"ר אירית מירו-. 1

יפה )נכתב עם ד"ר חיה אלטרץ(: 

"מודל לפיתוח מקצועי של מנהיגות בית ספרית 

– חקר מקרה".

מאמרן של ד"ר חיית שחם וחגית שורצקי: . 2

"פיתוח יצירתיות ומצוינות בגן הילדים".

מאמרה של ד"ר נטע רבהון-דמתי: "רגשות . 3

ורגשות בסיס: מתבגרים ישראלים מסווגים 

רגשות".

מו"ל: מכללת אוהלו

עורך כתב העת: ד"ר זאב לוין

ביטאון מכון מופ"ת, 60, מאי 2017 

הביטאון מוקדש לנושא "הכשרת 

מורים לחיים משותפים במציאות 

החברתית בישראל". כמה מן מאמרים 

המתפרסמים בגיליון זה נכתבו ע"י 

מרצים מן המכללה:

· ד"ר אילנה פאול בנימין / חינוך 	

לחיים משותפים כתרבות דמוקרטית וכדרך חיים

· ד"ר בועז לב טוב וד"ר קוסאי חאג' יחיא / מנהרת 	

הזמן – לשותפות יהודית פלסטינית

· ד"ר רקפת ארליך וד"ר שחר גינדי / שיח פוליטי 	

בכיתה ככלי לקידום חיים משותפים.

עורכת כתב העת: ד"ר מיכל גולן

מו"ל: מכון מופת

"בלשנות עברית", מס' 71, ניסן תשע"ז 

בכתב העת לבלשנות עברית 

תיאורית, חישובית ויישומית, 

מתפרסם מאמרה של ד"ר חגית שפר:  

"פוליסמיה של מפחיתי העוצמה 

'סתם' ו'פשוט'".

עורכת כתב העת: אורה שורצולד

מו"ל: המחלקה ללשון העברית 

וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן

http://www.sternberg-press.com/index.php?pageId=1746&l=en&bookId=639&sort=year%20DESC,month%20DESC


עובדים חדשים 
מירב נותן הצטרפה למרכז מידע.

מינויים ופרסים
הפקולטה לחינוך גאה לבשר על קבלת הסכמה לתכנית "חינוך ומורשת ערבית בישראל" בראשותו של 

 ד"ר קוסאי חאג'-יחיא.

ברכות לד"ר דב תמרי, לשעבר ראש המגמה לביטחון והגנת העורף וכיום מרצה במגמה,
לרגל מינויו ליו"ר הנהלת תיאטרון בית ליסין תל אביב.

ברכות לד"ר ורד סיידון לרגל קבלת פרס האקדמיה ללשון העברית, על הישגיה במחקר הסמנטיקה 
והתחביר של העברית לתקופותיה.

רשות המחקר מברכת את ד"ר דפנה גולדמן, וד"ר אריאל שריד על זכייתם בקול קורא למחקר של משרד 
החינוך ולשכת המדען הראשי, בשותפות עם חוקרים מהטכניון. נושא מחקרם: "השפעת מאפייני תכניות 

ייחודיות להכשרת עובדי הוראה על השתלבותם של הבוגרים המערכת החינוך".

קידומי דרגה וקבלת תארים
ד"ר אביבה קליגר, ראש היחידה ללימודי M.Teach  במכללה, על אישור דרגת פרופסור חבר.

 ד"ר חנה חימי לרגל מינויה לראש התכנית לתואר שני M.Ed בקידום נוער בסיכון ובמצוקה.

ד"ר אריאל שריד לרגל מינויו לראש התכנית לתואר שני M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך.

ד"ר גלית אהרון לרגל קבלת דרגת מרצה.

ד"ר ירון בלסלב מהפקולטה לחברה ולתרבות על קבלת תואר דוקטור בתחום לימודי הסביבה 
מאוניברסיטת תל אביב.

חברה ורווחה, ל"ז, 1, מרץ 2017

בחוברת החדשה של הרבעון 

לעבודה סוציאלית מתפרסם מאמרה 

של ד"ר נירית קרני-וייזר )נכתב 

עם עדי נאמן, דיויד רועה, ואורית 

קרניאלי-מילר(, "הדילמות בתהליך 

של חשיפה עצמית מנקודת מבטם 

של אנשים המתמודדים עם סכיזופרניה".

עורכת כתב העת: פרופ' ורדה סוסקולני

מו"ל: משרד העבודה והרווחה, בשיתוף מועצת בתי 

הספר לעבודה סוציאלית בישראל
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לשוננו, כר' עט )א-ב(, תשע"ז

בכרך החדש של כתב העת לחקר 

הלשון העברית והתחומים הסמוכים 

לה, מתפרסם מאמרה של ד"ר ורד 

סיידון, "משקל פעול: עבר והווה".

עורך כתב העת: פרופ' משה בר-אשר

מו"ל: האקדמיה ללשון העברית

המכללה בכלי התקשורת

המדרשה בכלי התקשורת

המכון האקדמי הערבי לחינוך בכלי התקשורת

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/pages/default.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/publishes/documents/arabpr/june17.pdf



