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מה קורה במכללה

אייר תשע״ו ,מאי 2016

ד”ר עוזי ששון נבחר ליו”ר צוות פיתוח הפורום הארצי למעורבות חברתית
הפורום המונה כ 25-ראשי יחידות מעורבות חברתית מהאוניברסיטאות והמכללות השונות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ,ובכללן המכללה
האקדמית בית ברל ,מתכנס אחת לחודשיים מזה  10שנים ועוסק בנושאים הקשורים לניהול היחידות למעורבות חברתית ולפעילויות החברתיות
השונות שמתבצעות במערכת ההשכלה הגבוהה.

המשך>>>

הסטודנטית אריג’ עבד אלג’אפר נבחרה כמתנדבת
השבוע של עמותת “שער שוויון”
זאת בזכות התמדתה ,כישוריה האקדמיים במכון האקדמי הערבי לחינוך,
ועבודתה המצוינת במסגרת העמותה שעוסקת בקידומם האקדמי של
תלמידים ערבים באמצעות הבטחת פעילותם בליגת כדורגל .המכללה
האקדמית בית ברל ,באמצעות דקנאט הסטודנטים ופרויקט המעורבות
החברתית ,מקדמים תלמידים בבתי ספר בישובים הערביים שכנים גם
באמצעות עמותת שער שוויון.

שת”פ בין תכנית המצטיינים ובית איזי שפירא
סטודנטים מבקרים מבית איזי שפירא וסטודנטים מתכנית המצטיינים
בחינוך ,משתפים פעולה ומגבשים תכניות חברתיות-עסקיות-יזמיות
לצורך פתרון קשיים בקהילה.

המשך>>>

הושק המרכז לקידום חיים משותפים
אירוע ההשקה כלל הרצאות קצרות של פעילים מהמכללה ונציגי
ארגונים מחוץ למכללה ,שכל אחד מהם דיבר במשך  7דקות על האופן
שבו הוא מקדם חיים משותפים.

המשך>>>
גב' מארי קופטי וד"ר אילנה פאול  ,מנהלות המרכז

לשכת הנשיאה
ביקור באוניברסיטה הפדגוגית בקראקוב
לרגל אירוע שנערך ב 11-10-במאי באוניברסיטה הפדגוגית בקראקוב ,לציון  70שנה לארגון ,הוזמנו פרופ' תמר אריאב ,נשיאת המכללה ,ד"ר אהרן
זיידנברג ,יו"ר הוועד המנהל וענת בנסון ,ראש המשרד לקשרים בינלאומיים אקדמיים ,להשתתף בחגיגות ובטקסים.

המשך>>>

מושב חגיגי של סנאט האוניברסיטה הפדגוגית בקרקוב
פרופ׳ תמר אריאב וד״ר אהרן זיידנבג מעניקים שי לסגן הרקטור פרופ׳ קזימירז קרולצ׳אק >-
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הפקולטה לחינוך
תרבות יהודית ישראלית במבחן החשיבה העכשווית
יום העיון של המסלול היסודי בשיתוף החוג לתרבות ישראל חשף את
המתווה החדש של מקצוע הלימודים תרבות ישראל ומורשתו ,בתכנית
הלימודים של משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים" :תרבות יהודית-
ישראלית" כמקצוע חובה בכיתות א-ט.

המשך>>>

סדנת תעסוקה מעשית לקראת הכניסה לעולם ההוראה
סדנאות התעסוקה של יחידת "פורשים כנף" הפכו לחלק בלתי נפרד ומשמעותי בהכשרת הסטודנטים לעבודה בבתי הספר.

המשך>>>

המכון האקדמי הערבי לחינוך
ארבעה סטודנטים הגיעו לגמר בתחרות
כתיבה יצירתית בערבית
תחרות כתיבה יצירתית בערבית שהתקיימה זו השנה השנייה ביוזמת
בהנחיית ד"ר אימאן יונס ,ראש החוג ללשון וספרות ערבית ,וד"ר מחמוד
תאיה ,ראש תכנית המצוינים ,התמקדה בנושא "הניכור והבדידות".

המשך>>>

סטודנטים מהמכון האקדמי הערבי לחינוך התארחו
במרכז הארצי לסימולציה בחינוך
סטודנטים בשנה ב' במסלול על-יסודי הלומדים בחוגים מתמטיקה ולשון
וספרות עברית ,וסטודנטים הנמצאים בתקופת הסטאז' ,ביקרו בחודש
האחרון במרכז הארצי לסימולציות בחינוך (הלב) באוניברסיטת בר אילן.
הסטודנטים השתתפו בסדנאות סימולציה שבהם נטלו חלק שחקנים
מקצועיים המגלמים דמויות מפתח בעולמו של המורה.

המשך>>>

סטודנטים של החוג ללשון וספרות עברית יצאו
לסיור בירושלים
הסטודנטים הלומדים בשנה ב' במסלול יסודי ועל-יסודי סיירו בליווי
המדריכים הפדגוגים ד"ר עבד אלרחמן מרעי ,ד"ר תמי יאיר וד"ר רמה
מנור ,במוזיאון ישראל ,בהיכל הספר ובביתו של הסופר ש"י עגנון.

המשך>>>

יחסי תורכיה והעולם הערבי

צילוםי :נעה רוזנשטרום

ד"ר מסעוד אגבריה הוזמן להשתתף בכנס הרביעי הבינלאומי The
International Middle-East Congress: Turkish-Arab
 ,Relations Multidimention Security Buildingשעסק ביחסים

בין תורכיה לעולם הערבי.

המשך>>>
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הפקולטה לחברה ולתרבות
ריקי זגורי

חינוך להיערכות לחירום – צורך השעה בישראל
בכנס של המגמה לביטחון והגנת העורף בראשותו של ד"ר אבי ביצור,
שהתקיים לכבוד ראש המגמה היוצא ד"ר דב תמרי ,בנוכחות שר הביטחון
משה יעלון ,התייחסו הנוכחים לעמידות העורף מול איומי הטרור.

המשך>>>
משמאל לימין :ד"ר אבי ביצור ראש המגמה לביטחון והגנת העורף ,ח"כ משה יעלון שר הביטחון,
נשיאת המכללה פרופ' תמר אריאב ,ד"ר נורית בוכוויץ דקאן הפקולטה לחברה ולתרבות ,ד"ר דב
תמרי ראש המגמה לביטחון והגנת העורף היוצא ,רב טפסר שחר איילון נציב כבאות ראשי.
צלם :חן גלילי

כשד"ר גלעד פדבה פגש את פרופ' ריצ'ארד דאייר
ד"ר פדבה מהפקולטה לחברה ולתרבות השתתף בתחילת אפריל בכנס
של  Society for Cinema and Media Studies SCMSשהתקיים
באטלנטה ,ג'ורג'יה שבארצות הברית ,שם הציג מחקר על סרטו של אורי
זוהר "חור בלבנה" ,ואף זכה להיפגש עם פרופ' ריצ'ארד דאייר (Richard
 ,)Dyerמחשובי חוקרי התרבות הפופולרית והקולנוע הקווירי בעולם.

המשך>>>

ד"ר גלעד פדבה עם פרופ' ריצ'ארד דאייר

הפקולטה לאמנויות – המדרשה
עדנה שינדלר

טקס הענקת תואר מוסמך ( )M.Ed.בחינוך לאמנות
טקס הענקת תואר מוסמך ל 18-בוגרות ובוגרי התואר השני ()M.Ed.
בחינוך לאמנות ,מחזור תשע"ד ,התקיים בגלריית המדרשה  -הירקון ,19
ביום  .16.5הבוגרים; מיכל ברדה ,ערגה גרנות-אשר וציון אלגרבלי הרצו
בפני קהל האורחים .הבוגרים כולם קבלו אסופה של תקצירי עבודות
הגמר היישומיות.

עבודות הגמר היישומיות>>>

פלסטלינה ,לגו ואנימציה
הכוח הגלוי והסמוי בחומרים
כ 150-מטפלים ,מדריכים בטיפול באמנות ,מורים לאמנות ,בוגרי
המדרשה ,בוגרי תכניות הכשרה לטיפול באמנות ,סטודנטים וקולגות,
השתתפו ביום העיון שארגנה המחלקה לטיפול באמנות בראשותה של
ד"ר אופירה הוניג.

המשך>>>
3

אירוע אודיואקטיב
אירוע אודיואקטיב התקיים במדרשה זו השנה השביעית וכלל מופעים,
מיצגי סאונד ,מפגשי אמן וסדנאות בנושא קול ,הליכת סאונד ,שירה
הודית ועוד .כל הסדנאות באירוע היו פתוחות לקהל הרחב.

“על ארכיון ,עדים וצילום”
יום עיון של התכנית לתואר שני באמנות
יום עיון של התואר השני ( )M.Ed.בחינוך לאמנות התקיים ביום  9.5בגלריית המדרשה  -הירקון .19
אורח יום העיון היה הפסיכואנליטיקאי פרופ' דורי לאוב מייסד ומנהל ארכיון וידאו לעדויות שואה
באוניברסיטת ייל ,ומחבר-שותף של הספר "עדות" המהווה אבן דרך במחקר על סוגיית העדות .בין
הדוברים ביום העיון היו ד"ר רותי גינזבורג ,האמנית מיכל היימן ,עו"ד אסף וייצן ,האמן רון עמיר,
העיתונאית והצלמת ענת סרגוסטי ,ד"ר ברונפלד-שטיין חוה ,נאוה ט .ברזני ,ד"ר שי בידרמן ועוד.

המחלקה לקולנוע

סרטו של סטודנט המחלקה יותם קניספל "טיפה" הוקרן בפסטיבל " ,Internacional de Cortometraje Social "Sólo Para Cortosהפסטיבל
הבינלאומי לסרטים קצרים חברתיים בברצלונה ,ספרד.
כמו כן ישתתף הסרט בפסטיבלים בבייג'ין ,בוויימאר ובוונצואלה.
סרטו של סטודנט המחלקה שי בלנק" ,אין דלתות נעולות" ,הוקרן בפסטיבל הקולנוע הלהט"בי בפולין.
הסרט "אסור לשחק באוכל" ,של סטודנט המחלקה דניאל רימון זכה בפרס הסרט הקצר הזר הטוב ביותר בפסטיבל ,World Horror Film Festival
לאחר שהתחרה במאות סרטים קצרים אחרים מרחבי העולם.
המחלקה לקולנוע ערכה אירוע הקרנה חגיגי לסרט הדוקומנטרי עטור השבחים "פרינסס שואו" ואירחה את הבמאי עידו הר .הר שוחח עם הסטודנטים
שנחשפו לנבכי העשייה הקולנועית הדוקומנטרית שלו בכלל ולסיפורה האישי והמרתק של גיבורת הסרט בפרט.

אירועי חודש מאי בפקולטה לאמנויות – המדרשה
אירועי חודש מאי בגלריית המדרשה – הירקון 19

חדשים על המדף

ספרים ,כתבי עת ומאמרים חדשים פרי עטם של מרצים במכללה

מאמרים
בגיליון האחרון ( )28של סחיש  -סוגיות
בחינוך מיוחד ובשילוב ,התפרסמו מאמריהן
של שתי מרצות במכללה:
ד"ר גלעדה אבישר" :שיתופיות ושיתוף פעולה
בין בית ספר מיוחד לבין בית ספר רגיל למטרת
יישום שילוב" (עמ' ;)51-32
חגית קליבנסקי" :שילוב 'האחר' :שילוב חניכים
עם צרכים מיוחדים בתנועת הצופים"
(עמ' .)72-52

בכתב העת "הייעוץ החינוכי" ,המוקדש
לנושא צדק חברתי ,התפרסמו מאמריהם
של שני מרצים במכללה:
ד"ר ליאת יכניץ" :הסתגלותם של מתבגרים
עולים מחבר העמים בישראל כפי שהיא
נתפסת בעיני הוריהם";
ד"ר סאאיד בשארה (נכתב עם שני קפלן):
"כישורים ניהוליים והבנת שפה פיגורטיבית
בקרב תלמידים עם לקויות למידה ותלמידים
ללא לקויות למידה".

המכללה בכלי התקשורת
הפקולטה לאמנויות  -המדרשה בכלי התקשורת
המכון האקדמי הערבי לחינוך בכלי התקשורת

עובדים חדשים
שרון שטרן – היחידה לגיוס משאבים
יארא חאג' יחיא – המכון האקדמי הערבי לחינוך

קידומי דרגה ,קבלת תארים ,פרסים ומלגות
ברכות לד"ר עדי בינס מהפקולטה לחברה ולתרבות
על קבלת דרגת מרצה
ועל זכייתה במלגת פוסט-דוקטורט מטעם מכון מופ"ת
ברכות לד"ר נג'ואן סאאדה
על זכייתה במלגת פוסט-דוקטורט מטעם מכון מופ"ת
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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

