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כסלו תשע״ח, נובמבר - דצמבר 2017 

גיליון
49

מה קורה במכללה

יום מצוינות תשע"ח
ביום רביעי, 24.1.2018, התקיים במכללה יום המצוינות לשנת תשע"ח. במסגרת היום המיוחד, שנחגג זו 

הפעם השביעית, זכו להוקרה חברי סגל אקדמי ומנהלי מצטיינים על חתירתם למצוינות, תרומתם יוצאת 

הדופן ועשייתם הבולטת במהלך תשע"ז. 

הנחה את האירוע ד״ר אבי גבורה.

בנוסף, הוענק תואר "עמית כבוד" מטעם המכללה 

 . האקדמית בית ברל, לפרופ' מנואל טרכטנברג

התואר הוענק לפרופ' טרכטנברג על פועלו המחקרי 

פורץ הדרך בנושא השפעת החדשנות הטכנולוגית על 

ההתפתחות הכלכלית, על פועלו להנחלתה של מדיניות 

כלכלית-חברתית שבבסיסה צדק חברתי, ולעשייתו 

למען שילובם של בני החברה הערבית והקהילה 

החרדית באקדמיה, ועל תרומתו להעברתה של המכללה 

האקדמית בית ברל לאחריות הוועדה לתכנון ולתקצוב 

של המועצה להשכלה גבוהה ולקידומה. במסגרת היום 

החגיגי התקיימה הרצאת הוקרה של הרב שי פירון, 

שר החינוך לשעבר, לכבודו של פרופ' מנואל 

טרכטנברג, בנושא מחשבות על מערכות החינוך, 

ההשכלה הגבוהה ומה שביניהן.               המשך >

המרצה המצטיינת - ד״ר עדי לוי-ורד

עובד מצטיין - אליאור נפשי

היחידה המצטיינת - היחידה האקדמית לתקשוב

ד״ר חלאד אסעד, ד״ר זאהי עבאס, ד״ר רמה מנור, ד״ר קוסאי חאג׳ יחיא, ד״ר אהובה שלר, נחמית פרי, מונא חאג׳ יחיא, סיגל טולדנו, הדס רדאעי

טרכטנברג,  מנואל  פרופ׳  זידנברג,  אהרן  ד״ר  גרינברג,  איציק  פרופ׳ 
פרופ׳ תמר אריאב

http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/dec17/pages/news2.aspx
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לראשונה: חג הסיגד צוין במכללה

בחודש נובמבר צוין לראשונה במכללה "חג הסיגד", החג המרכזי של קהילת ביתא ישראל - יוצאי אתיופיה. 

במסגרת החגיגות התקיים אירוע מרכזי ברחבת "דקל" בהשתתפות כל באי המכללה, סגל וסטודנטים, וכן 

במהלך היום עברו בכיתות סטודנטים יוצאי אתיופיה מתכנית "המגשרים" וסיפרו על חוויותיהם האישיות 

מהחג.

המשך <

תלמידי תיכון אלון ברמת השרון 
התארחו במדרשה

כ-80 תלמידים בכיתות י-יב שלומדים במגמת 

אמנות בתיכון אלון, הגיעו לערב סדנאות אמן עם 

5 בוגרים צעירים של המדרשה: מאיה זהבי, צאלה 

גרינברג, ליהי שני, בלה וולובניק ודור זליכה. 

כל אמן פתח בהרצאה על עבודתו, וממנה המשיך 

עם התלמידים לתרגיל הנובע מהיצירה שלו. 

הסדנאות היו בינתחומיות ושילבו בין מדיומים 

שונים. התלמידים שיתפו פעולה והביקור הוכתר 

בהצלחה.

נשיא אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון 
לשעבר, פרופ' סטיבן ג' טרכטנברג, 

ביקר במכללה
פרופ' סטיבן טרכטנברג, נשיאה לשעבר של 

אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון בבירת ארה"ב, ומועמד 

למועצת המנהיגות של המכללה האקדמית בית 

ברל בצפון אמריקה, ביקר בקמפוס בתחילת חודש 

נובמבר כאורח של פרופ' תמר אריאב, נשיאת 

המכללה. 

הוא סיכם את ביקורו במילים: "לבית ברל יש סיפור 

נפלא שצריך להישמע בארה"ב ובאירופה; ראיתי 

אותו מקרוב, וזה עובד". 

המשך <

פרופ' סטיבן טרכטנברג מבקר בבית ימימה - המרכז לחקר ספרות ילדים ונוער
על רקע רישומים מקוריים של נחום גוטמן.

http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/dec17/pages/sigad.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/dec17/pages/trachtenberg.aspx
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פרופ' בריאן מקהייל היה אורח 

הפקולטה לחברה ולתרבות

בסוף חודש דצמבר, התארח במכללה פרופ' 

בריאן מקהייל, פרופ' לספרות אנגלית ומומחה 

לפוסטמודרניזם ולנראטולוגיה מאוניברסיטת אוהיו. 

המשך <

קולוקוויום פקולטטי 1#
בתאריך 25.12 התקיים המפגש הראשון בסדרת 

מפגשי הקולוקוויום של הפקולטה לחברה ולתרבות. 

המשך <

המכללה בקהילה

TARASA בכרם
שיתוף פעולה פורה בין מחלקת התרבות של עיריית 

תל אביב, גלריית המדרשה ופרויקט מנהרת הזמן, 

הוביל להקמתו של פרויקט תיעוד רחב וייחודי של 

זיכרונות מחיי היומיום של תושבי כרם התימנים. 

לקראת סוף שנת הלימודים ייערך בגלריית 

המדרשה אירוע מסכם של הפרויקט שבמסגרתו 

תיפתח תערוכה אינטראקטיבית, על תולדות 

השכונה וחיי היומיום שהתקיימו בה. 

המשך <

בוגרי המסלול להוראת אנגלית יצרו 
קשר ארוך טווח בין המכללה לתלמידים 

מבית אקשטיין 
תלמידי שכבת ח׳ מבית אקשטיין הגיעו לביקור 

מיוחד במכללה כחלק מפרויקט תכנון ועיצוב 

משחקים באנגלית.

הקשר בין המכללה ובית אקשטיין שבכפר מל"ל, 

נוצר לפני כמה שנים בזכות המורים בצוות האנגלית 

בבית הספר לחינוך מיוחד, שהם בוגרי המסלול 

להכשרה להוראה באנגלית במכללה האקדמית 

בית ברל, והקשר המיוחד עמם, שזוכה לליווי אישי 

המשך < ומקצועי של ד״ר סוזי רוסק. 

http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/chugim/sifrut/events/pages/mchale.aspx
http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/chugim/history/events/pages/colloquium.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/dec17/pages/tarsa.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/dec17/pages/ekshtein.aspx
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זכיות ופרסים

המדרשה
שמחה וגאה לבשר על זכייתם של 

המרצים

אורן אליאב

איילת כרמי

אורלי סבר

בפרס שרת התרבות והספורט בתחום העיצוב לשנת 2017

הפרסים נועדו לבטא הוקרה של החברה הישראלית לאמן היוצר ופרי יצירתו, 

והערכה לפועלו ותרומתו לחברה.

הבוגרים 

דור זליכה לוי

נועם עומר

פרס לאמן צעיר בתחום האמנות הפלסטית

המרצה

שחר יהלום

והבוגרת

שירלי וגנר

שזכו בפרס עידוד היצירה בתחום האמנות הפלסטית

 בוגרת המכללה ירדן אליעז זכתה במקום

 הראשון בתחרות הכרזות של אגף התמחות

וכניסה להוראה

כמו בשנים עברו, גם השנה זכתה בוגרת המכללה 

במקום הראשון בתחרות הכרזות של האגף 

להתמחות וכניסה להוראה במשרד החינוך. 

 כל הכבוד לירדן אליעז 

ותודה ליחידת פורשים כנף על הליווי והתמיכה.

המשך <

למידה בקופסאות בריחה 
שיגעון חדרי הבריחה מחלחל אל תוך כיתות הלימוד 

בפורמט של קופסאות ניידות ובעלויות נמוכות. 

בעקבות זאת, במהלך הקיץ פיתח צוות הסדנה 

לעיצוב, שבמרכז לתכנון לימודים, סדרת מפגשים 

בנושא "קופסאות בריחה".

המשך <

http://www.beitberl.ac.il/about/news/pages/craza.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/dec17/pages/bricha.aspx
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מפגשים, כנסים וימי עיון

מפגש פוסט-דוקטורנטים במכללה
ביום א' 4.12.17 ביקרה במכללה קבוצת משתתפים 

בתכנית פוסט-דוקטורט של מכון מופ"ת. 

בין הפוסט-דוקטורנטים שזוכים במלגה לשנתיים 

כדי לערוך מחקר ולפרסם תוך הנחיה אישית 

ותמיכה מלווה, נמצאים ד"ר וורוד ג'יוסי, 

ד"ר נגו'אן סעאדה מהפקולטה לחינוך וד"ר עדי בינס 

מהפקולטה לחברה ולתרבות.

המשך <

ברלין: ד"ר קוסאי חאג' יחיא הרצה על 
פליטים והמכשולים בפני השתלבותם 

בהשכלה הגבוהה
ד"ר חאג' יחיא, ראש תכנית לתואר השני ב"חינוך 

ומורשת", הוזמן ליום עיון בינלאומי שהתקיים 

בחודש נובמבר בברלין ביוזמת קרן פרידריך אברט. 

יום העיון כלל, בין היתר, ביקור רשמי בבנייני 

הפרלמנט הגרמני. ד"ר חאג' יחיא התמקד בנושא 

"הפליטים והמכשולים בפני כניסתם להשכלה גבוהה 

 Migrants, Refugees and בגרמניה" במסגרת הספר

Global Challenges in Higher Education, שהוא 

עורך יחד עם חוקרים מישראל, ארה"ב ותורכיה. 

הספר יצא לאור ביוני 2018 בהוצאת Pater Lang בניו 

יורק.

המסרה בישראל: אתר-מסר-קהל 
ד"ר שלי שנהב-קלר השתתפה בכינוס הראשון 

בנושא המסרה בישראל: אתר-מסר-קהל. הכינוס 

אורגן על ידי המועצה לשימור אתרים והשתתפו 

בו נציגים בכירים מרשות הטבע והגנים, רשות 

העתיקות, איקומוס ישראל באיגוד המוזיאונים, 

משרד החינוך וציוני דרך ונציגים אקדמיים.

בעיני המתבונן: כוח, אחריות והשפעה של מוזיאונים 

ואתרי מורשת בישראל.

יום העיון היה משותף למועצה לשימור אתרי 

מורשת ואיגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל. בפאנל 

המסכם את יום העיון, דיברה ד"ר שנהב על 

הצורך וחשיבות המחקר בתחום החינוך, הן בעולם 

המוזיאונים והן באתרי מורשת.

http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/dec17/pages/post.aspx
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תערוכות

מחווה למבע אומנותי של עובדי הוראה 
בראשית דרכם באמצעות "מסע הגיבור"

בימים אלה נפתחה במרכז לתכנון לימודים תערוכה 

שנתית אינטראקטיבית, פרי שיתוף פעולה בין שני 

גופי ידע והתמחויות: יחידת "פורשים כנף" המביאה 

ידע פדגוגי בכלל וידע על מורים מתחילים בפרט, 

והמרכז לתכנון לימודים, המנגיש ידע באוריינות 

חזותית ובפדגוגיה דיגיטלית. בתערוכה ימצאו 

המסיירים מוצגים שבמקורם היו מבע אישי של 

מתמחים ומורים מתחילים, ובהמשך קיבלו פרשנות 

חדשה ומאתגרת. כמו כן ניתן מקום וחשיפה פיזית 

ודיגיטלית למכלול היצירות שהוגשו ועברו תהליך 

שיפוט. 

המשך <

הכשרת סגל

Teachex על מה ולמה? 
החל מחודש ינואר מקיים המרכז לקידום ההוראה סדנאות הכשרה בתחומים שונים 

 .Teachex Teaching Excellence in Israel – אשר פותחו במסגרת פרויקט

המשך <

העמקת החינוך לחיים משותפים
המרכז לקידום חיים משותפים יזם סמינר לסגל הבכיר של המכללה בנושא דרכים להעמקת החינוך לחיים 

משותפים ולהרחבת שיתופי הפעולה בין המרכז לבין שלוש הפקולטות. במהלך היום הוצגו ממצאי מחקרים 

שיזם המרכז ופעילויות שמתקיימות בקמפוס כגון: קורס לקידום חיים משותפים, סטודנטים מקדמים לימוד 

משותף בבתי ספר יהודים וערבים, המכינה לאמנות שבמדרשה ופעילות מנהרת הזמן בשלוש הפקולטות.  

http://www.teachex.eu/
http://www.beitberl.ac.il/about/news/meir
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/dec17/pages/teachex.aspx
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סדנאות משרד החינוך בנושא תבניות 
חלופות בהערכה ומרחב מלווה מקצוע 

למערכת moodle עבור בתי ספר

משרד החינוך פיתח מרחבים דיגיטליים של חלופות 

בהערכה במערכת moodle עבור בתי ספר. תבניות 

אלה נועדו לסייע למורים הפועלים במסגרת 70:30 

)המתייחסים לרכיבי הציון בבגרות: מבחן בגרות 

מסורתי המהווה 70% מהציון, וחלופות בהערכה 

המהוות 30% מהציון(. בחודש דצמבר התקיימו 

במכללה שתי סדנאות חשיפה למד"פים של המסלול 

היסודי ושל המסלול העל-יסודי, בשיתוף פעולה בין 

היחידה האקדמית לתקשוב ומשרד החינוך.

המשך <

קשרים בינלאומיים אקדמיים

השתלמות בלודביגסבורג, גרמניה
בתחילת חודש דצמבר התקיימה בלודביגסבורג, 

גרמניה, השתלמות לאנשי מנהל העוסקים בנושא 

חילופי סטודנטים.

המשך <

קהילה לומדת, שיתופיות ויצירתיות – 
כנס במסגרת פרויקט פרוטיץ'

יחידת "פורשים כנף" הובילה בחודש נובמבר 

את הכנס הבינלאומי, שהתקיים במסגרת תכנית 

ארסמוס THE PROTEACH PROJECT. הכנס שבו 

השתתפו נציגים מארבע אוניברסיטאות ועמיתים 

ממכללות להכשרת מורים בארץ, עסק בקהילת 

למידה ומאפייניה, בתהליכי התכנון וההקמה של 

החממה הראשונה בבית חינוך שש-שנתי "דרור", 

שצמחה במסגרת השותפות בין המכללה לבית 

הספר. 

המשך <

מעגלי שיח בחממת תיכון ביפו ובחממת תיכון שש-שנתי דרור

?IN2IT-מה קורה ב

במהלך סמסטר זה יועברו במכללה 3 מתוך 4 

קורסים ללמידה מרחוק בשפה האנגלית, שפותחו 

במסגרת פרויקט IN2IT בידי צוותים בינלאומיים. 

הקורס הרביעי עדיין בפיתוח ויועבר בחלק ממוסדות 

הקונסורציום במהלך הסמסטר הבא.

המשך <

http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/dec17/pages/moodle.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/dec17/pages/news-1.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/dec17/pages/proteach.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/dec17/pages/in2it.aspx
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חדשים על המדף
ספרים, כתבי עת ומאמרים חדשים פרי עטם של מרצים במכללה

דו המשמעות לגורמיה – להלכה ולמעשה

מאמרה של ד"ר גילה שילה פורסם בכתב העת 

"חלקת לשון", גיליון 50 תשע"ח.

"'ויצף שלמה את הבית מפנימה 

זהב סגור': לתולדותיו וגלגוליו של 

הבינוני סגור"

מאמרה של ד"ר ורד סיידון פורסם 

בכתב העת לחקר הלשון העברית 

והתחומים הסמוכים

לה: "לשוננו", כרך ע"ט, חוב' ד', 

אלול תשע"ז.

הנידונים לחופש: על הכרחיותה 

של אוטונומיה למורים

מאמרה של ד"ר אורית שורץ-

פרנקו פורסם בכתב העת הרב-

תחומי לחינוך, חברה ותרבות 

"גילוי דעת", 11, 2017.

בין מדעי מעשי להתבוננות אסתטית: עיון מחדש 

בגישתו ההומיניסטית של ג'ון דיואי

מאמרו של ד"ר הרצל ברוך פורסם בכתב העת הרב-

תחומי לחינוך, חברה ותרבות 

"גילוי דעת", 11, 2017.

מה בין רצידיביזם לבין התבוננות פנימית, משמעות 

חיים ותקווה?

מאמרה של ד"ר חנה חימי )נכתב עם פרופ' משה 

אדד וד"ר אפרת ויגננסקי(, פורסם בכתב 

העת "קרימינולוגיה ישראלית", כר' ו', מאי 2017.

ספרים
התשמע קולי: סיפורי הצלחה של 

בוגרי אקדמיה עם ליקויי למידה

ד"ר סוזי רוסק, אריאלה הלווינג, 

ד"ר אורית דהן

ב-24.12.17, התקיימה במכון 

מופ"ת השקת הספר שכתבו שלוש 

חברות סגל אקדמי שעובדות יחד 

כבר שנים רבות במרכז התמיכה 

לסטודנטים עם ליקויי למידה במכללה. 

הספר מתאר מחקר שבוצע במטרה להעריך את 

השפעת הפורומים המובנים על הלימודים בקרב 

סטודנטים שלמדו קורסים במדעי המחשב, שהועברו 

בצורה מקוונת מלאה. 

המחקר החשוב והמרגש, על בוגרי המכללה 

שהשתתפו בפעילויות המרכז בזמן לימודיהם, 

הצליח לחשוף את קולם האישי של הבוגרים הכולל 

את תפיסותיהם הייחודיות בנוגע להצלחה, את 

יכולותיהם, את כוחם, את עוצמתם ואת הדרכים 

שבעזרתן הגיעו להצלחה. במסגרת אירוע ההשקה 

התקיימו גם שולחנות עגולים שכללו מפגש עם 

הבוגרים, השותפים בכתיבת הספר. 

מאמרים

 High school teachers’ attitudes and reported

behaviors towards

controversial issues

מאמרם של ד"ר רקפת רון ארליך וד"ר שחר גינדי 

 Teaching מהפקולטה לחינוך, פורסם בכתב העת

& Teacher Education. המחקר מומן על ידי המרכז 

לחיים משותפים.       המאמר באנגלית<

פוליטיקה בכיתה? הימנעות מורים משיח טעון סביב 

יחסי יהודים וערבים בישראל

מאמרם של ד"ר רקפת רון ארליך וד"ר שחר גינדי 

מהפקולטה לחינוך, פורסם בכתב העת זמן חינוך 3, 33-9  

דגמי תנאי מקבילים בשיח הפוליטי 

של יאיר לפיד

מאמרו של ד"ר אבי גבורה )נכתב 

עם ד"ר דולי אליהו-לוי(, פורסם 

בכתב העת "חלקת לשון", גיליון 

50 תשע"ח.

https://www.sciencedirect.com/user/chooseorg?targetURL=%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0742051X17310624


9

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

ד"ר נתנאלה מלמד

קיבלה תואר דוקטור 

אלונה פרידברג מהמדרשה

קיבלה דרגת מרצה יוצר בכיר

 

עזי אסד מהמדרשה

קיבל דרגת פרופסור חבר יוצר

עובדים חדשים 
ג'וליאנה בן אברהם

מונתה לראש תחום שכר לימוד 

ענת הפנר

הצטרפה למדור שכר לימוד

חנה יוספזון 

הצטרפה ליחידה לקשרים בינלאומיים אקדמיים

מינויים חדשים
קרן אורן צוקרמן

מונתה לראש מנהל סגל בפקולטה לחינוך

שרון סזנה
מונתה לעוזרת דקאנית הפקולטה לחינוך

http://www.beitberl.ac.il/about/odot/publishes/pages/2017.aspx
http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/about/in_the_press/pages/default.aspx



