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ספרים ,רבותיי ,ספרים
אתגר קרת במכללה
אתגר קרת ,מהסופרים העבריים החשובים של זמננו,
שספריו זוכים להצלחה גדולה ואף תורגמו ל37-
שפות ,התארח במכללה במסגרת סדרת "הרצאות
הנשיאה" בשיתוף פעולה עם הפקולטה לחברה
ולתרבות .המפגש שהתקיים ב ,9.1.17-משך אליו
קהל רב של סטודנטים ,סגל אקדמי ומינהלי.
קרת סיפר במפגש על ההשראה לכתיבתו ,על
קורות חייו ,על משפחתו וילדותו ואף הקריא מעט
מסיפוריו הקצרים.
את המפגש הנחתה ד"ר נורית בוכוויץ ,דקאנית
הפקולטה לחברה ולתרבות.

מציגים ספרים
פרסום ספר הוא מאורע מיוחד למחבר עצמו ולעולם
המקצועי והאינטלקטואלי שסביבו .גם אם אדם
פרסם כמה וכמה ספרים במהלך חייו ,כל אחד מהם
מציין במידה רבה את פסגת הישגיו האקדמיים או
הספרותיים .על כן החליטו הנהלת המכללה והפורום
האקדמי הבכיר לקיים את אירוע "מציגים ספרים"
לכבוד מחברי ספרים מקרב סגל המכללה ,בהנחייתו
של פרופ' עמוס הופמן.
המשך>>>

תעודות ,פרסים וזכיות
טקס הענקת תואר ראשון B.Ed.
"בוגר בהוראה" ותעודת עובד חינוך
בקידום נוער
בטקס חגיגי ומרגש הוענק תואר ראשון בוגר
בהוראה  .B.Edותעודת עובד חינוך בקידום נוער
ביחידה ללימודי חרדים ,הפקולטה לחינוך ,ל110-
הבוגרים שהם המחזור הראשון בתכנית ,בנוכחות
בני משפחותיהם וסגל המכללה.
המשך>>>

1

המכללה משתתפת בפרויקט  Proteachשל האיחוד האירופי

כנס בין-מכללתי להצגת עבודות מחקר

פרויקט  Proteachשל  Erasmus+אושר לקונסורציום של מכללות לחינוך ומוסדות באירופה ,שמובילים

ארבעה סטודנטים לתואר שני במכללה היו בין

במשותף מכון מופ"ת וסמינר הקיבוצים .מטרת הפרויקט ליצור מודל ייחודי לקליטה מיטבית ,לתמיכה וליווי

משתתפי הכנס הבין-מכללתי השני להצגת עבודות

של מורים חדשים () .MIT - Multiplayers Induction Teamsהפרויקט מושתת על מודל "חממות" ,שהמכללה

מחקר בתואר שני .הסטודנטים – רונן סלע ,מירב

האקדמית בית ברל הגתה ,יזמה ,פיתחה והרחיבה לאורך שבע השנים האחרונות ,ביחידת "פורשים כנף".

אמסלם ,מיכל ברדה ואפרת פינגשטיין-הנדל –

דגם חלוצי זה אומץ במכללות נוספות .כעת ,עם הזכייה ,תורחב הפעילות במכללות לחינוך ברחבי הארץ

שלומדים בתכניות ייעוץ חינוכי ,חינוך לאמנות,

וייתכן שתיושם גם באירופה.

וליקויי למידה ,הציגו את עבודותיהם שהתקיים

המשך>>>

במכון מופ"ת ,ונהנו מתמיכתם של המנחים ,ד"ר
אביבה שמעוני ,ד"ר מירית סיני ,ד"ר מרים בן יהודה
וד"ר חווה ברונפלד-שטיין,

פרס קליטה מיטבית  -על קליטת מתמחים
ומורים מתחילים

וכן פרופ' ברכה אלפרט וד"ר ג'אלב ענאבסה.

בטקס חגיגי רב-משתתפים הוענקו פרסים על

מנהרת הזמן פותחת את פעילותה בתשע"ז

קליטה מיטבית ל 35-בתי ספר בארץ ,שהציגו מודל
קליטה של מתמחים ומורים מתחילים ,ועברו שיפוט
של ועדת הפרס של אגף התמחות וכניסה להוראה
במשרד החינוך .בין הזוכים ,שני בתי ספר שעובדים
בשותפות מלאה עם יחידת "פורשים כנף" במכללה,
שבשניהם פועל מודל "חממות" :ביה"ס עירוני י"ב
ביפו וביה"ס רבין בכפר סבא.
המשך>>>

ימי עיון וכנסים
שנת הפעילות של פרויקט מנהרת הזמן נפתחה במגמה של התרחבות משמעותית .במקביל לשימור
ולהרחבה של תכניות הפעילות הקיימות ,נוספו אפיקי פעולה ונפתחו  4קבוצות חדשות :סמינר לסטודנטים

הכל אפשרי

הלומדים בתכנית התואר השני לחינוך ומורשת ערבית ,סמינר לסטודנטים מתנועת הנוער אג'יאל הלומדים

ביום  26.12התקיימה במכללה הרצאתו מלאת

במסלול בית המדרש למורי עם ,קבוצת "בני בית"  -סטודנטים יהודים וערבים שמתעדים את חייהם של

ההשראה של בז'ה נבבה ,עיוור מלידה ,שלימים הפך

ותיקי היישוב בכפר סבא ובטייבה ,וסטודנטים יוצאי לוב שמראיינים מבוגרים מהקהילה בשיתוף עם המכון

לאצן אולימפי וכיום הוא מורה לחינוך גופני .האירוע

למורשת יהדות לוב.

הוא פרי יוזמה של מרכז התמיכה לסטודנטים עם

המשך>>>

ליקויי למידה ועם מוגבלות ,ושל אגודת הסטודנטים,
לציון יום הנכה הבינלאומי.

מוזיקה ולמידה בגיל הרך
ביום עיון בנושא מוזיקה ולמידה בגיל הרך,
שארגן המסלול לגיל הרך ,במכון האקדמי הערבי
לחינוך ,התארחו מר עאמר נח'לה ,מוזיקאי

קולוקוויום פקולטטי בפקולטה לחברה ולתרבות

ומייסד בית המוזיקה בשפרעם ,וגב' רוזאן ח'ורי,

ד"ר אלון לבקוביץ ,ראש החוג למדעי החברה ואזרחות ,הוביל את המפגש השני של הקולקוויום הפקולטטי

מומחית בתחום החינוך המוזיקלי .האורחים הציגו

בהרצאה מרתקת על "יחסי האי הקוריאני עם המזרח התיכון".

לסטודנטיות פרויקט מוזיקלי-חינוכי שמטרתו
לפתח סביבה לימודית ,חווייתית ,המשלבת תכנים
לימודיים ,שירה ומוזיקה.
המשך>>>

2

3

המכללה משתתפת בפרויקט  Proteachשל האיחוד האירופי
פרויקט  Proteachשל  Erasmus+אושר לקונסורציום של מכללות לחינוך ומוסדות באירופה ,שמובילים

כנס בין-מכללתי להצגת עבודות מחקר

במשותף מכון מופ"ת וסמינר הקיבוצים .מטרת הפרויקט ליצור מודל ייחודי לקליטה מיטבית ,לתמיכה וליווי

ארבעה סטודנטים לתואר שני במכללה היו בין

של מורים חדשים () .MIT - Multiplayers Induction Teamsהפרויקט מושתת על מודל "חממות" ,שהמכללה

משתתפי הכנס הבין-מכללתי השני להצגת עבודות

האקדמית בית ברל הגתה ,יזמה ,פיתחה והרחיבה לאורך שבע השנים האחרונות ,ביחידת "פורשים כנף".

מירב
מחקר בתואר שני .הסטודנטים – רונן סלע– ,

דגם חלוצי זה אומץ במכללות נוספות .כעת ,עם הזכייה ,תורחב הפעילות במכללות לחינוך ברחבי הארץ

אמסלם ,מיכל ברדה ואפרת פינגשטיין-הנדל

וייתכן שתיושם גם באירופה.

שלומדים בתכניות ייעוץ חינוכי ,חינוך לאמנות,

המשך>>>

וליקויי למידה ,הציגו את עבודותיהם שהתקיים
במכון מופ"ת ,ונהנו מתמיכתם של המנחים ,ד"ר
אביבה שמעוני ,ד"ר מירית סיני ,ד"ר מרים בן יהודה
וד"ר חווה ברונפלד-שטיין ,וכן פרופ' ברכה אלפרט

פרס קליטה מיטבית  -על קליטת מתמחים
ומורים מתחילים

וד"ר ג'אלב ענאבסה.

בטקס חגיגי רב-משתתפים הוענקו פרסים על

מנהרת הזמן פותחת את פעילותה בתשע"ז

קליטה מיטבית ל 35-בתי ספר בארץ ,שהציגו מודל
קליטה של מתמחים ומורים מתחילים ,ועברו שיפוט
של ועדת הפרס של אגף התמחות וכניסה להוראה
במשרד החינוך .בין הזוכים ,שני בתי ספר שעובדים
בשותפות מלאה עם יחידת "פורשים כנף" במכללה,
שבשניהם פועל מודל "חממות" :ביה"ס עירוני י"ב
ביפו וביה"ס רבין בכפר סבא.
המשך>>>

ימי עיון וכנסים
שנת הפעילות של פרויקט מנהרת הזמן נפתחה במגמה של התרחבות משמעותית .במקביל לשימור
ולהרחבה של תכניות הפעילות הקיימות ,נוספו אפיקי פעולה ונפתחו  4קבוצות חדשות :סמינר לסטודנטים

הכל אפשרי

הלומדים בתכנית התואר השני לחינוך ומורשת ערבית ,סמינר לסטודנטים מתנועת הנוער אג'יאל הלומדים

ביום  26.12התקיימה במכללה הרצאתו מלאת

במסלול בית המדרש למורי עם ,קבוצת "בני בית"  -סטודנטים יהודים וערבים שמתעדים את חייהם של

ההשראה של בז'ה נבבה ,עיוור מלידה ,שלימים הפך

ותיקי היישוב בכפר סבא ובטייבה ,וסטודנטים יוצאי לוב שמראיינים מבוגרים מהקהילה בשיתוף עם המכון

לאצן אולימפי וכיום הוא מורה לחינוך גופני .האירוע

למורשת יהדות לוב.

הוא פרי יוזמה של מרכז התמיכה לסטודנטים עם

המשך>>>

ליקויי למידה ועם מוגבלות ,ושל אגודת הסטודנטים,
לציון יום הנכה הבינלאומי.

מוזיקה ולמידה בגיל הרך
ביום עיון בנושא מוזיקה ולמידה בגיל הרך,
שארגן המסלול לגיל הרך ,במכון האקדמי הערבי
לחינוך ,התארחו מר עאמר נח'לה ,מוזיקאי

קולוקוויום פקולטטי בפקולטה לחברה ולתרבות

ומייסד בית המוזיקה בשפרעם ,וגב' רוזאן ח'ורי,

ד"ר אלון לבקוביץ ,ראש החוג למדעי החברה ואזרחות ,הוביל את המפגש השני של הקולקוויום הפקולטטי

מומחית בתחום החינוך המוזיקלי .האורחים הציגו

בהרצאה מרתקת על "יחסי האי הקוריאני עם המזרח התיכון".

לסטודנטיות פרויקט מוזיקלי-חינוכי שמטרתו
לפתח סביבה לימודית ,חווייתית ,המשלבת תכנים
לימודיים ,שירה ומוזיקה.
המשך>>>

2

3

מבע מאיר – קולם של מתמחים
ועובדי הוראה מתחילים

עברית כשפה שנייה

התערוכה מבע מאיר ,המוצגת בימים אלה ,כוללת

ד"ר רמה מנור ,ראש החוג ללשון ולספרות עברית

מבעים אמנותיים של מתמחים ועובדי הוראה

במכון האקדמי הערבי לחינוך ,השתתפה בכינוס

חדשים ,מהפקולטה לחינוך ,המכון האקדמי הערבי

בינלאומי ללימוד שפות ,בפירנצה שבאיטליה.

לחינוך והפקולטה לאמנות .התערוכה תוצג עד

ד"ר מנור הציגה מחקר העוסק בשפה העברית שפה

סוף פברואר  ,2017בשני מתחמים :בניין הספרייה

שנייה ,ודנה באיכות הכתיבה של טקסט אקדמי

הכללית קומה  1ומסדרון בניין ורד  ,603ומטרתה

הכתוב בעברית על ידי סטודנטים ערבים בשנה א,

לתת ביטוי לקולם של המתמחים ,המורים והגננות

שהעברית עבורם היא שפה שנייה.

המתחילים ,במסגרת סדנאות המתקיימות ביחידת

המשך>>>

"פורשים כנף להוראה" .לדברי ד"ר אורית דהן ,ראש

האבולוציה של המתמחה ,הדס ערוסי בהנחיית אתי פייגנבאום

היחידה" :התערוכה יכולה להעשיר את הסתכלותם
של אנשי החינוך בתחילת דרכם המקצועית,
להציע נקודת מבט ייחודית עבור מנחים ,חונכים

תערוכות

ומלווים ,ולהציג פרספקטיבות מעניינות למדריכים
פדגוגיים ולסטודנטים העומדים ערב כניסתם לעולם
התעסוקתי".
המשך>>>

רב-שיח חירום:
צנזורה ,חופש אקדמי וחופש אמנותי

לתת ולא לחכות לתמורה ,בראאה סרסור בהנחיית מארי קופטי

אירוע החירום שהתקיים בביתן הלנה רובינשטיין
ברכות לגיא בן-נר ,על פתיחת תערוכתו "אמני

ברכות לרון עמיר לרגל פתיחת תערוכת היחיד שלו

הימלטות" בגלריה זומר.28.1.17 – 15.12.16 ,

במוזיאון ישראל "להעביר את הזמן בחולות".

יום אמנות בתיכון "עתיד" בטייבה

הופק ביוזמת המדרשה בתגובה לצנזורה במוסדות

יום אמנות וחשיבה יצירתית התקיים לאחרונה

ללימודי אמנות ,ובמיוחד לנוכח המקרה המדובר

בתיכון עתיד שבטייבה בשיתוף עם הפקולטה

והמטריד שבו סטודנטית שנה א' לאמנות בבצלאל

לאמנויות  -המדרשה .היום הועבר על ידי צוות

נחקרה בחשד להסתה בעקבות כרזות שתלתה

מקצועי של מרצות ומרצים ,ערבים ויהודים ,בוגרי

במסדרונות המוסד.

המדרשה ,וכן אסיסטנטיות ,תלמידות שנה ד'

ברב שיח נכחו כ 80-איש ,בהם מרצים וראשי

מהפקולטה לאמנויות.

מחלקות אמנות ועיצוב מבצלאל ,המדרשה ,שנקר,

מטרת הסדנאות הייתה לחשוף את תלמידי בית

אוניברסיטת חיפה ,מכללת ספיר ,המרכז האקדמי

הספר לנושא האמנות ,הן במובן החווייתי והן

ויצו חיפה ומכללת אורנים ,וכן נציגים של כמה גופי

ככלי מחשבתי ויצירתי ,ובנוסף וחשוב לא פחות,

תקשורת ,בהם כתבי חדשות ערוץ  ,2עיתון הארץ

לחשוף את צוות בית הספר לתחום האמנות והחינוך

וגלי צה"ל.

לאמנות כמקצוע חיוני ,פורץ גבולות ובעל השפעה
מרחיקת לכת.
המשך>>>

ביום חמישי ,22.12 ,נפתחה בגלריה אלפרד ,התערוכה הזוגית "אני ואתה" .התערוכה כוללת סדרות
דיוקנאות שציירו אסד עזי ,אמן ומורה מוכר וותיק ,ואסף רותם ז"ל ,שסיים את לימודיו במדרשה לאמנות
לפני כשנה וחצי ,בחור צעיר ומבטיח ,שהתאבד לפני מספר חודשים.
המשך>>>

לתערוכות ואירועים נוספים במדרשה>>>
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מבע מאיר – קולם של מתמחים
ועובדי הוראה מתחילים

עברית כשפה שנייה

התערוכה מבע מאיר ,המוצגת בימים אלה ,כוללת
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בינלאומי ללימוד שפות ,בפירנצה שבאיטליה.

לחינוך והפקולטה לאמנות .התערוכה תוצג עד

ד"ר מנור הציגה מחקר העוסק בשפה העברית שפה

סוף פברואר  ,2017בשני מתחמים :בניין הספרייה
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המשך>>>

"פורשים כנף להוראה" .לדברי ד"ר אורית דהן ,ראש
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המשך>>>
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מרחיקת לכת.
המשך>>>

ביום חמישי ,22.12 ,נפתחה בגלריה אלפרד ,התערוכה הזוגית "אני ואתה" .התערוכה כוללת סדרות
דיוקנאות שציירו אסד עזי ,אמן ומורה מוכר וותיק ,ואסף רותם ז"ל ,שסיים את לימודיו במדרשה לאמנות
לפני כשנה וחצי ,בחור צעיר ומבטיח ,שהתאבד לפני מספר חודשים.
המשך>>>

לתערוכות ואירועים נוספים במדרשה>>>
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המרכז לקידום ההוראה בשיתוף המרכז
לקשרים בינלאומיים

מה קורה במחלקה לקולנוע
שנת  2017החלה ברגל ימין עם זכייתם של תלמידי

המרכז לקידום ההוראה בשיתוף עם המשרד

המחלקה אפרת רז ויותם קניספל ,בפסטיבל

לקשרים בינלאומיים אירח משלחת של אנשי

הקולנוע הקצר "לונג שורט" .בפסטיבל שנערך

אקדמיה בכירים ממדינות העולם השלישי.

בסינמטק ת"א הוצגו  12סרטים קצרים ,חלקם סרטי

המשלחת שכללה נציגים מ 18-מדינות ו 4-יבשות,

סטודנטים וחלקם עצמאיים.

ביניהן תאילנד ,וייטנאם ,גבון ,ניגריה ,קוסטה-ריקה,

"במבינה" של יותם זכה במקום השני בפסטיבל

אוקראינה ומולדובה ,הגיעה לארץ ללמידה על קידום

"אבן דרך" של אפרת זכה במקום הראשון.
גאווה גדולה!

ההוראה באקדמיה במסגרת מרכז עפרי של משרד
החוץ.
המשך>>>

נעמי שחורי ,מנהלת המחלקה לקולנוע לשעבר ,קיבלה פרס מפעל חיים במסגרת טקס הקולנוע
לכתבה>>>

										
הדוקומנטרי

מכתב תודה ממרכז עפרי>>>

לחדשות נוספות של המחלקה לקולנוע>>>

המרכז להוראת המתמטיקה בצמיחה והתחדשות

פרויקט TeachEx

המרכז להוראת מתמטיקה עבר השנה מבניין מייזר לבניין הטבע ,ובמקביל מיקם את עצמו מחדש בהתאמה

בחודש דצמבר התקיים מפגש קונסורציום של

לצורכי הסטודנטים .שני החדרים עומדים לרשות המרכז משמשים ככיתת לימוד עם תצוגה של חומרי

הפרויקט באוניברסיטת ניקוסיה .המפגש הוקדש

למידה והעשרה במתמטיקה ,וחדר ייעוצים עם תצוגה דינאמית של פעילויות חקר על הקירות ,תכניות

בעיקר להצגת הסדנאות שפותחו במסגרת הפרויקט

									
לימודים ,משחקים ועזרי הוראה.

המשך>>>

לצורך הכשרת סגל ,וניתן משוב מן השותפים
האירופים .בחופשת הסמסטר ובמהלך סמסטר
ב' יתקיימו סדנאות לפיתוח ההוראה במסגרת

פרויקטים בינלאומיים

הפרויקט .עקבו אחר הפרסומים .ניתן להתרשם מן
הסדנאות באתר המרכז לקידום ההוראה.

Campaign for the Future

המשך>>>

עמי נחשון ומייקל אוסטרוף ,נציגי חברת  ANSCהאמריקאית ,הגיעו לביקור היכרות במכללה .זאת במסגרת
עבודה משותפת של החברה והמכללה במטרה להרחיב את גיוס המשאבים בצפון אמריקה .העבודה תתבצע
מול המחלקה לקשרי חוץ ופיתוח משאבים ,כדי לבנות ולנהל קמפיין רב-שנתי להעמקת התכניות ,לחיזוק
התשתיות ,ולהרחבת קרנות המלגות והמחקר של המכללה.

מה קורה ב?IN2IT-
הקונסורציום בפרויקט  IN2ITהתכנס בחודש דצמבר

במסגרת בניית הקמפיין הוקמה קבוצת "שגרירי המכללה" – קבוצה של אנשי סגל ובעלי תפקידים ,מובילי

במכללת אלקאסמי ובמכללה האקדמית תל-אביב

דעה ,ייצוגיים ופעילים בזירה הבינלאומית ,שיסייעו בנראות ובמיצוב המכללה בעולם ,עם מיקוד בצפון

יפו ,להמשך עבודתו על פיתוחם של ארבעה קורסים

אמריקה.

בלמידה מרחוק.
המשך>>>

הגיעו לביקור
נציגי  LISUMביקרו במכללה         
במהלך חודש דצמבר התארחו במכללה שלושה נציגי State Institute for School and Media Berlin-( LISUM
 ,)Brandenburgאשר עוסק בפיתוח מקצועי למורים ומנהלים ,פיתוח תכניות לימודים וכתיבת בחינות לבתי
ספר במדינת ברנדנבורג.
המשך>>>

"שגרירי המכללה" עוברים סדנת הכנה לקראת תפקידם
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המשלחת שכללה נציגים מ 18-מדינות ו 4-יבשות,
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עבודה משותפת של החברה והמכללה במטרה להרחיב את גיוס המשאבים בצפון אמריקה .העבודה תתבצע
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יפו ,להמשך עבודתו על פיתוחם של ארבעה קורסים

אמריקה.
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נציגי  LISUMביקרו במכללה         
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"שגרירי המכללה" עוברים סדנת הכנה לקראת תפקידם

6

7

הדלקת נרות

ביקורי מרצים מחו"ל
בפקולטה לאמנויות  -המדרשה

ביום רביעי  ,28.12.2016הסגל המנהלי ובעלי

לכבוד חגיגות  70שנה למדרשה ,ובעקבות הקשרים

תפקידים אקדמיים התכנסו לטקס הדלקת נרות

האקדמיים החדשים שנקשרו ,ביקרו במדרשה

מסורתי .האירוע כלל הדלקת נרות ,שירי חנוכה,

בחודש דצמבר שתי משלחות מחו"ל :נציגים

חידון אינטראקטיבי על החג ,וידע כללי על המכללה

מהאקדמיה לאמנויות  Breitnerבאוניברסיטת

ועובדיה.

אמסטרדם ,דקאן הפקולטה לניו מדיה וציור
ב Szczecin Art Academy-בפולין ואוצרת הגלריה של
האקדמיה .Aurelia Nowak
המשך>>>

חדשים על המדף

אפרת גלנור (משמאל) עם האורחים משצ'צ'ין

ספרים ,כתבי עת ומאמרים חדשים פרי עטם של מרצים במכללה
דור לדור :קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך

במתמטיקה ,ורמת

היהודי בישראל ובתפוצות ,מט תשע"ה2015 ,

הישגים במתמטיקה

בכרך זה מתפרסם מאמרה של

בקרב תלמידים עם

ד"ר חגית קליבנסקי ,מרצה

לקויות למידה".

סדנאות המרכז לקידום ההוראה

במכללה" :בית ספר עברי
ראשון וגן עברי ראשון ,אך איה

מה אפשר ללמוד מסקר ההוראה? מהי הדרך

הגימנסיה? ראשון לציון :החינוך

·מאמרן של ד"ר אורית
גילור ,ד"ר חגית
קליבנסקי ,ופרופ'

האידיאלית לעבודה ולמידת עמיתים? השאלות

התיכוני בתקופת הישוב".

דרורה כפיר" :פעילויות

הללו ועוד רבות אחרות נידונו בשתי סדנאות

כמו כן מתפרסמת בכך זה

פנאי של נוער עם

לקידום ההוראה שהתקיימו בחודש דצמבר במכון

סקירתה של חגית על ספרו של

מוגבלויות בישראל".

האקדמי הערבי לחינוך.

נעם אבן ,תהליכי השינוי ביעדי

עורכת :רבקה איזיקוביץ'

תנועות הנוער ,בספר "המסע אל ההגשמה החדשה

מו"ל :עמותת אפשר לפיתוח שירותי רווחה וחינוך

פרופ' תמר אריאב ,נשיאת המכללה ,במעמד חתימה על הסכם
לשיתוף פעולה עם רקטור אקדמיית ברייטנר

מקדמים את תהליך ההוראה

המשך>>>

ד"ר אריאלה בארי-בן ישי

ד”ר אילנה דרור

בתנועות הנוער :לחנך ל'ערכים' ולא ל'צורות'"
עורכים :יובל דרור ,טלי תדמור שמעוני

כתב העת לפילוסופיה יהודית וקבלה "דעת",82 ,

נעים להכיר :מערכת אינטרנטית לבדיקת
בחינות סרוקות

מו"ל :בתי הספר לחינוך של אוניברסיטת בן

תשע"ז

גוריון ,אוניברסיטת בר-אילן ,אוניברסיטת חיפה,

בכרך זה מתפרסם מאמרו של

במהלך חודש ינואר מתקיימות במכללה סדנאות

אוניברסיטת תל אביב ,האוניברסיטה העברית,

ד"ר אילון שמיר" :חידוש היהדות

להכרת תוכנה התומכת בבדיקה של שאלות

האוניברסיטה הפתוחה ,הארכיון לחינוך יהודי

כדת הסוציאליזם :נחמן סירקין

פתוחות במבחנים .התוכנה מאפשרת הערכה אחידה,

בישראל ובגולה ע"ש אביעזר ילין.

כממשיכם של משה הס והרמן
כהן".

שקיפות בבדיקה ,ניהול בדיקה והפקת נתונים
סטטיסטיים .ההערכה נעשית על בחינות סרוקות,

מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית ,כר' כ"ג,)42( ,

עורכים :פרופ' דב שוורץ,

שייסרקו מיד בתום הבחינה .המחברות הבדוקות

דצמבר 2015

ד"ר אבי אלקיים ,ד"ר חנוך בן פזי

יישלחו אל הסטודנטים באופן אוטומטי.

בגיליון זה מתפרסמים שני מאמרים של מרצים

מו"ל :אוניברסיטת בר-אילן

מעוניינים? פנו לד"ר אורית גילור במרכז לקידום ההוראה oritg@beitberl.ac.il
הקדישו שעה ללמידת התוכנה ,תחסכו שעות בבדיקת המבחנים ,ולא תצטרכו עוד לסחוב אותם הביתה.
לפרטים נוספים>>>
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במכללה האקדמית בית ברל:
·מאמרו של ד"ר סאאיד בשארה (נכתב עם שני
קפלן) " :מוקד שליטה ,ידע מטה-קוגניטיבי
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המכללה בכלי התקשורת
הפקולטה לאמנויות  -המדרשה בכלי התקשורת
המכון האקדמי הערבי לחינוך בכלי התקשורת

התכנית "טיפול באמצעות אמנויות"  -אמנות חזותית ) (M.A.A.Tקיבלה הסמכה זמנית לקבלת התואר
מהמועצה להשכלה גבוהה.
התכנית ״קידום נוער בסיכון ובמצוקה" קיבלה הסמכה קבועה לקבלת התואר מהמועצה להשכלה
גבוהה.
התכנית ״הוראה ולמידה :שפות" קיבלה הסמכה זמנית לקבלת התואר מהמועצה להשכלה גבוהה.

ברכות לזוכות בפרסי שרת התרבות לסופרים ולמשוררים בראשית דרכם:
רחל שליטא ,מרצה במדרשה ,על ספרה "אחיות אחיות"
מיכל פאר ,מרצה במדרשה ,על ספרה "אתם ,שחיים יפה כל כך"
נדיה עדינה רוז ,בוגרת תואר שני בחינוך לאמנות ,על ספרה "דיו על שלג".

עובדים ומינויים חדשים
מורן לנצר הורסקי – היחידה לגיוס משאבים
גל מי-טל – אגף הכספים
קידומי דרגה וקבלת תארים
פרופ' שלמה רומי לרגל מינויו לפרופסור מן המניין באוניברסיטת בר אילן

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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