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מה קורה במכללה

תמוז תשע״ו ,יולי 2016

במעמד חגיגי :חלוקת תעודות לבוגרי המכללה
במהלך חודש יולי התקיימו טקסי חלוקת התעודות לבוגרים שסיימו את לימודיהם בשנת תשע"ה .נשאו דברים בשם הסטודנטים:
בוגרי  :B.Ed.גיל טהר לב (התכנית להכשרת אקדמאים) ,גלית בראל (חינוך בלתי פורמלי)

בשם בוגרי המכון האקדמי הערבי לחינוך :חולוד בראנסי

בשם בוגרי  :M.Ed.סנאא סאפי-כבהה ,רוני רותם (ייעוץ חינוכי)

בשם בוגרי הפקולטה לחברה ולתרבות :זוהרה מלאכי
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הקמפוס כמרחב לפעילות משותפת – תקווה ישראלית בבית הנשיא

פרופ' תמר אריאב ,נשיאת המכללה ,יחד עם ד"ר אילנה פאול-בנימין
ומארי קופטי ,המנהלות במשותף את המרכז לחיים משותפים במכללה,
השתתפו במפגש התנעה של פעילות "תקווה ישראלית" לזירת האקדמיה
שהתקיים ב 14.7-בבית הנשיא בירושלים .מטרת המפגש הייתה לרתום
את המוסדות לשותפות אקטיבית מתוך רצון לקדם את מערכת ההשכלה
הגבוהה כחוליה מקשרת הכרחית בדרך לתעסוקה ולהשתלבות מוצלחת
בשוק העבודה .הפורום התקיים בנוכחות יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב
(ות"ת) ,ובהשתתפות נשיאי כל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ ונציגיהם
מאוניברסיטאות המחקר ,המכללות המתוקצבות ,המכללות הלא-
מתוקצבות והמכללות להוראה.
המשך >>>

שילובה של האוכלוסייה החרדית במוסדות אקדמיים הוקרה למעורבים חברתית במכללה
פרויקט המעורבות החברתית הפועל במכללה זו השנה השנייה ,סיכם את
פעילותו בערב הוקרה לסטודנטים המחויבים לערכי המחויבות החברתית
במכללה.
המשך >>>

ביום  26.7התקיים במשרדי המל"ג בירושלים שימוע ציבורי לתכנית הרב-
שנתית של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית .השימוע התקיים
בפני גורמי מקצוע רלוונטיים במל"ג וות"ת וכן נציגי ועדת ההיגוי להנגשת
ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית .השימוע התקיים בעקבות
מחלוקת רעיונית סביב שאלת שילובה של האוכלוסייה החרדית במוסדות
האקדמיים והדרך הטובה ביותר לעשות זאת .פרופ' תמר אריאב ,נשיאת
המכללה ,הציגה בשימוע את עמדת המכללה ,הדוגלת במתן אפשרות
ללמידה בתוך הקמפוס בקבוצות נפרדות ,כדרך המועדפת לקדם את
האוכלוסייה החרדית ,לשפר את מעמדה החברתי-כלכלי ,לשלבה בשוק
העבודה ולהקנות לה כישורים הנדרשים לתפקוד במאה ה.21-
עמדתה של נשיאת המכללה נשענת על הניסיון המוצלח המתבצע
במכללה ,המשלב סטודנטים חרדים בקבוצות נפרדות בתוך הקמפוס.
קישור לנייר העמדה שעיקריו הושמעו בשימוע הציבורי >>>

אירוע סוף שנה לעובדים
מוזיקה טובה ,אוכל בשפע והרבה צחוקים ...היה מושלם.
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הפקולטה לחינוך
אירוע סיום לבוגרי בית המדרש למורי עם
ב 12.7-התקיים במכללה אירוע סיום לבוגרי בית המדרש למורי עם
שסיימו את לימודיהם בו בתשע"ה .האירוע בנוכחות הנהלת המכללה,
הקיף מעל  200בוגרים ,חברי התנועות השונות שחבריהן לומדים בבית
המדרש .רכזי בית המדרש התייחסו לפדגוגיה הייחודית המתפתחת בבית
המדרש וציינו כי "בית המדרש למורי עם הינו חלק משמעותי מהמעבדה
הגדולה של הבלתי-פורמליות המתקיימת בתנועות הבוגרים של תנועות
הנוער הציוניות – חלוציות – מגשימות .בפיתוחיו התיאורטיים והמחקריים,
בתהליכי ההכשרה והחינוך המתקיימים בו ובמפגש בין תרבות אקדמית
לתרבות בלתי-פורמלית".
המשך >>>

"לצאת מהמבוך – "...כנס תוצרים במסלול לקידום נוער

ניתן לצאת מהמבוך – זה היה המסר המרכזי בכנס התוצרים של המסלול
לקידום נוער ,שהתקיים ב 16.6-בקמפוס המכללה .הכנס נפתח בסיור
במבוך ענק שהוקם ברחבת הדשא ובתוכו הציגו בוגרי המסלול את תהליך
העבודה שעברו עם בני נוער בסיכון במישור הפרטני ,הקבוצתי והקהילתי
במהלך שנת הסטאז'.
המשך >>>

סדנאות ייחודיות להוראת אנגלית בשיתוף עם
בית ספר בית אקשטיין
אירוע חגיגי ציין את סיום פעילותו של המחזור הראשון לפרויקט
המשותף לסטודנטים במסלול לאנגלית ולתלמידים בבית הספר בית
אקשטיין בהוד השרון .פרחי הוראה במסלול לאנגלית הגיעו מדי יום
חמישי ,במהלך סמסטר ב ,כדי לחנוך את התלמידים וללמד אותם אנגלית
במסגרת הקורס "זיהוי מאפיינים של לקויות למידה באנגלית" ,בהנחייתה
של ד"ר סוזי רוסק.
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יוזמה דו-מסלולית :כתיבת סיפורים אישיים ויצירת
ספרים דיגיטליים רב-לשוניים
שיתוף פעולה ייחודי בין פרחי הוראה במסלול לאנגלית ובמסלול לחינוך
מיוחד לבין תלמידים משמונה בתי ספר יסודיים באזור השרון ,הוליד
פרויקט מרגש של כתיבת ספרים דיגיטליים .פרחי ההוראה העבירו יחידת
לימוד המתמקדת בקריאה ובכתיבת סיפורים אישיים ,והתלמידים כתבו
סיפורים אישיים שהציגו את זהותם האישית-משפחתית בספר דיגיטלי.
חלק מהסיפורים אוגדו לאנתולוגיה דיגיטלית כיתתית.
המשך >>>

בקול שלנו – מאגר סיפורים מוקלטים
מפי סטודנטיות ותלמידים
סטודנטיות מהמסלול לחינוך יסודי הקליטו סיפורים שתלמידים בחרו וקראו בשיעורים פרטניים ,בהנחייתן .חוויית ההנחיה כחלק מההתנסות המעשית
נתנה לסטודנטיות כלי דיגיטלי חדש ואסטרטגיה נוספת להתמודדות עם שטף קריאה ועם איכות קריאה.
המשך >>>

פורשים כנף להוראה – מפגש מסכם
המפגש המסכם בקורס למורה המתחיל בהדרכתה של רותי רוזנשטרום,
התקיים השנה בחטיבת הביניים אלון בכפר סבא .המפגש כלל מפגש עם
מנהלת בית הספר ,בוגרת המכללה האקדמית בית ברל בעצמה ,סיור
בבית הספר ,סקירה מסכמת ופעילות אופטימית לסיום.
המשך >>>

חיים משותפים ביפו – יום למידה לסיום השנה
ביחידת "פורשים כנף"
יחידת פורשים כנף יצאה לסיור לימודי חווייתי שהטעין את כל המשתתפים
מחדש באופטימיות החבויה בתוכנו.
המשך >>>

המכון האקדמי הערבי לחינוך

תערוכת אפליקציות בחוג למדעי המחשב
בתערוכה שהקימו הסטודנטים בחוג למדעי המחשב )שנה ב( במכון
האקדמי הערבי לחינוך ,הוצגו תוכנות ואפליקציות שפיתחו במהלך
הקורס "תכנות בסביבת חלונות –"# Visual C
בהנחיית ד"ר חאלד אסעד.
התערוכה התקיימה במעבדות המחשבים ומשכה סטודנטים ,מרצים
ואורחים רבים .ד"ר מואניס טיבי ,ראש החוג למדעי המחשב ,הדגיש את
חשיבות שיטת הלימוד  ,Project-based Learningועודד את הסטודנטים
לחשוב על המשך פיתוחן של האפליקציות .בנוסף דיבר ד"ר חאלד
אסעד על החשיבות שבשיתוף ידע ובעבודת צוות ,וכן על ניצול הרשת
ללמידה עצמית ).(Self-Learning by the Net

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה
הכנס השנתי של האגודה לחקר שפה וחברה ,שכותרתו השנה יוחדה לנושא "שפה ,זהות וקונפליקט בישראל" ,התארח במכללה זו הפעם השנייה.
הכנס כלל  12מושבים בנושאים שונים ,בדגש על שפה וזהות במציאות קונפליקטואלית.
המשך >>>
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הפקולטה לאמנויות – המדרשה
חדשות המדרשה והמחלקה לקולנוע >>>
תערוכת בוגרים 2016
תערוכת הבוגרים של הפקולטה לאמנויות – המדרשה מסמנת את סיום
פרק הלמידה הסדורה ותחילתה של התמודדות עצמאית בשדה האמנות.
בתערוכה שנפתחה ב 20.7-מציגים  43בוגרים פרויקטים אישיים במדיה
דיגיטלית ,בווידאו ,בציור ,בצילום ,ובפיסול .התערוכה פורשת מנעד רחב
של אופני עשייה ותפיסות אמנותיות שונות ומציגה מבעים שונים ועמדות
מגוונות ביחס למציאות הישראלית והגלובלית.
אתר התערוכה >>>
על התערוכה בכלי התקשורת >>>

תערוכת בוגרים של התכנית ללימודי המשך באמנות
מהרו לבקר בתערוכה המוצגת בגלריית המדרשה – הירקון  .19התערוכה
תינעל ב.6.8-
תמונות מפתיחת התערוכה >>>

תקוות גדולות :סטודיו פתוח 2016
התכנית ללימודי המשך
המציגים :רוני אורן ,גילת אלקסלסי ,שולמית ביאלי ,נורית גל ,גיל דסיאנו
ביטון ,עלינא דקל ,מורן ויקטוריה סבג ,ג'קי פערל ,רונית צתרי ,גדי קוזיץ,
סימה קירשנר
אירוע הפתיחה כלל את "מדיום :רפי ( - ")1937-2007טקס תקשור עם
רפי לביא ,כפעולה משותפת של תלמידי התכנית .נוסף על תערוכות
אינדיבידואליות של כל אחד ואחת מהאמנים ,הוצגה לאורך האירוע גם
תערוכה שאצרה עינת עמיר ומסכמת סמינר פרויקטאלי בנושא שימוש
בארכיונים מקוונים ובידע חופשי כחלק מתהליך אמנותי.

גדי קוזיץ

רוני אורן
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פתיחת תערוכה וטקס סיום של
המחלקה למדריכי אמנות
טקס סיום מסלול הלימודים הדו-שנתי למדריך מוסמך לאמנות התקיים
ב 27.6-לצד פתיחת תערוכה של בוגרי המסלול.
אוצר התערוכה :דורון יהלום.

 – TANGENTSתערוכת אמנות משותפת
לסטודנטים במדרשה ובקרקוב
סטודנטים מהמדרשה השתתפו לאחרונה בפרויקט משותף עם הפקולטה
לאמנויות באוניברסיטה הפדגוגית בקרקוב ,פולין ,אשר התקיים בחסות
הפסטיבל היהודי בקרקוב.
נושא הפרויקט ,משיקים ( ,)Tangentsנולד בהשראת הבניינים שבהם
פועלים שני בתי הספר לאמנות.
המשך >>>
תמונות מהתערוכה >>>
עוד תמונות מהתערוכה >>>

אירוע פרידה

בחודש יולי התקיים אירוע פרידה ממחזור תשע"ה בתכנית לתואר שני בחינוך לאמנות  M.Ed.וכן פרידה מהמרצים ד"ר יוני אשר ורחל שליטא שפרשו
לגמלאות ,ומד"ר נורית כהן עברון שיצאה לחל"ת.

נציגות המדרשה בכנס בינלאומי לטיפול באמנות
ד"ר אופירה הוניג ראש התכנית ללימודי תואר שני לטיפול באמנות והגב'
שלומית רינת מהמרצות הבכירות והוותיקות בתכנית השתתפו בכנס
הבינלאומי לטיפול באמנויות Finding Spaces, Making Places
– Exploring social and cultural space in contemporary
 ,Art Therapy practiceשהתקיים באוניברסיטת גולדסמית בלונדון.
ד"ר הוניג הציגה את מחקרה ומודל ההוראה הנגזר ממנו על הדרך
שבה מלמדים טיפול באמנות במדרשה ,ועל המרחב הלימודי המאפשר
לסטודנטים לטיפול באמנות צמיחה ולמידה ייחודיים .הגב' שלומית רינת
הציגה את גישתה הייחודית בעבודה טיפולית במרחבים של מערכת
המשך >>>
						
החינוך.

ד"ר אופירה הוניג ,פטריק קיסמנט ושלומית רינת
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הפקולטה לחברה ולתרבות
מציינים סוף שנה
צוות הפקולטה לחברה ולתרבות נפגש לערב חברתי לציון סוף שנת
הלימודים תשע"ו .ד"ר נורית בוכוויץ ,דקאן הפקולטה ,בירכה את הצוות
האקדמי והמנהלי על עשייה פורייה וסקרה את היעדים שעומדים בפני
הפקולטה בשנה הקרובה.

היחידה האקדמית לתקשוב
כנס מיט"ל 2016
בתאריך  22.6התקיים באוניברסיטת בר-אילן כנס כנס מיט"ל 2016
שעסק בכיוונים ומגמות בטכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה
הגבוהה .במסגרת הכנס הוצגו התנסויות שונות בשילוב תקשוב באקדמיה.
המכללה האקדמית בית ברל יוצגה על ידי שלוש הרצאות ופוסטר.
המשך >>>

מרכזים
יום עיון שנתי במרכז לקידום ההוראה
יום העיון השנתי של המרכז לקידום ההוראה התקיים במטרה לפתוח
ערוצים ללמידה ודיון בהיבטים שונים של השפעת ביצוע מחקרים על
האתגר בבניית מערך הוראה-למידה בקורסים אקדמיים.
המשך >>>

המרכז לחיים משותפים
הגיעה לסיומה שנה מוצלחת בקורס ערבית מדוברת לחברי הסגל
האקדמי והמנהלי בניהולה והוראתה של אלה ולסטרה יחד עם לינדה
חאג' יחיא וסהר בוסטוק.
הקורס התנהל לאורך השנה וכלל שני סיורים ,האחד לג'ת והשני ליפו
שהתנהל ברובו בשפה הערבית .בשנת הלימודים תשע"ז ייפתחו שני
קורסים :האחד לממשיכים/מתקדמים ,והשני למתחילים ולסטודנטים.
פרטים נוספים יפורסמו בקרוב.

המשרד לקשרים בינלאומיים אקדמיים
הסכמים חדשים לשיתוף פעולה
בחודשים האחרונים נחתמו הסכמים חדשים לשיתוף פעולה עם
אוניברסיטת אינסברוק באוסטריה ואוניברסיטת אופנבך לאמנות ועיצוב
בגרמניה .הסכמים אלו ירחיבו את קשרי המחקר של המכללה ,פרויקטים
משותפים ,חילופי סטודנטים ומרצים ופעילויות אקדמיות נוספות.
המשך >>>
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חילופי סטודנטים ומרצים
הסתיים בהצלחה מחזור ראשון של תכנית ארסמוס +לחילופי סטודנטים ומרצים של האיחוד האירופי 11 .סטודנטים מהמכללה יצאו בסמסטר ב'
ללימודים באוניברסיטה הפדגוגית בקרקוב ובאוניברסיטה הפדגוגית של לודביגסבורג .חמישה סטודנטים הגיעו למכללה ( 4מפולין 1 ,מגרמניה) ,ולמדו
בפקולטות לחינוך ולאמנות.
המשך >>>

סטודנטים מפולין ומגרמניה מבלים בטיול ובמסיבת פורים

ד"ר וורוד ג'יוסי מלמדת באוניברסיטה הפדגוגית בקרקוב ,פולין

פרויקטים בינלאומיים
 – TeachExפיתוח מודולות הכשרה ועבודה
בקרקוב ,פולין
בפרויקט העוסק במצוינות בהוראה האקדמית ,מפתחים כעת השותפים
הישראלים חמש מודולות הכשרה של הסגל האקדמי .במהלך שנת
הלימודים תשע"ז נקיים תהליכי פיתוח של הסגל האקדמי בחלק מן
התחומים המפותחים בפרויקט ,בשותפות פעילה של צוות המכללה – יש
למה לצפות!
המשך >>>

תמונה קבוצתית בחצר הפנימית של מוזיאון האוניברסיטה

 - IN2ITפגישת קונסורציום ועבודה
בלודביגסבורג גרמניה

הקונסורציום של פרויקט  IN2ITנפגש ביולי באוניברסיטה לחינוך
בלודביגסבורג בגרמניה לפגישת עדכון במצב הפרויקט וכן להמשך
עבודה בחבילת העבודה השנייה (בחירת נושאים ושותפים לפיתוח
קורסים וירטואליים משותפים) .בפגישה הוחלט על פיתוח משותף של
ארבעה קורסים בלמידה מרחוק.
המשך >>>
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כנסים
Shoah – Between the Past and the Present
ד"ר בתיה ברוטין ,ראש התכנית להוראת השואה בחברה הישראלית
בפקולטה לחברה ולתרבות ,השתתפה בכנס האקדמי של האגודה
הישראלית-פולנית לבריאות הנפש ,שהתקיים במוזיאון להיסטוריה
יהודית בוורשה.
ברוטין נשאה את ההרצאה הראשונה שפתחה את הכנסMessage, :
 ,Meaning and Form in Holocaustובהמשך הרצאה נוספת
שכותרתהWhen past and present meet in Israeli art :
Memorialization of the Holocaust

ד"ר בתיה ברוטין
איילה ונגרוביץ פלר בכנס

“Intersections”. Holocaust Scholarship, Genocide
Research, and Histories of Mass Violence
איילה ונגרוביץ פלר ,הרכזת הפדגוגית של התכנית להוראת השואה בחברה
הישראלית בפקולטה לחברה ולתרבות ,השתתפה בכנס הבינלאומי ה5-
.)The International Network of Genocide Scholars (INoGS
נושא הרצאתה היה Memory of the Holocaust and State
Terrorism in Argentina: A Reading through Photography
.as a Memory’s Representation Platform

מאמרים
חדשים על המדף

ספרים ,כתבי עת ומאמרים חדשים פרי עטם של מרצים במכללה

"הגננת כמנהיגה חינוכית – מאמר עמדה"

"המדיניות הלשונית כלפי הלשון הערבית בישראל
במהלך ששה עשורים :בין המשכיות לתמורה"

מאמרה של ד"ר חנה צימרמן התפרסם בכתב העת
הד הגן ,אייר תשע"ו ,יוני .2016
עורכת :אילנה מלחי (זלצמן)
מו"ל :הסתדרות המורים ,המחלקה לגננות

מאמרו של ד"ר עבד אלרחמן מרעי התפרסם בכתב העת ללימודי המזרח
התיכון והאסלאם" :המזרח החדש" ,כר' נ"ה ,תשע"ו.2016-

Promoting Multiculturalism through a
Decolonizing Process
מאמרה של ד"ר רוידה אבו ראס התפרסם בכתב העת Malta Review
of Educational Research (MRER), 10 (1), 69-79. A Special
Issue on Cultural Encounters in Multi-cultured Societies:
?Towards multicultural education

"רווקים ורווקות באי־החלטיות מתמשכת:
היבטים תפיסתיים ורגשיים בתהליך ביסוס הזוגיות"
מאמרו של פרופ' שלמה רומי (נכתב עם ד"ר צמח
אסיף ואליענה שפירא) ,התפרסם בכתב העת
הבין-תחומי מגמות ,כרך נ גיליון  ,3יוני .2016
עורכים :פרופ' יורם בילו ,ופרופ' יגיל לוי
מו"ל :מכון הנרייטה סאלד ,האוניברסיטה הפתוחה

Fatherhood in the Classroom
פרק שכתבה ד"ר אינה בן אורי ונושא את השם “Fatherhood
in the Classroom”: When Life as a Father meets
 , the Teaching Professionפורסם בספר Education
 ,Applications&DevelopmentsבהוצאתLisbon: in Science
.Press

"חינוך קונטמפלטיבי ,מודעות קשובה ופדגוגיות
התבוננות :מבט על"
מאמרו של ד"ר אורן ארגז התפרסם בכתב העת
הרב-תחומי לחינוך ,חברה ותרבות" :גילוי דעת",9 ,
אביב תשע"ו.2016 ,
עורך :ד"ר נסים אבישר
מו"ל :המכון לחינוך מתקדם ,סמינר הקיבוצים
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המכללה בכלי התקשורת
הפקולטה לאמנויות  -המדרשה בכלי התקשורת
המכון האקדמי הערבי לחינוך בכלי התקשורת

קידומי דרגה ,קבלת תארים
לד"ר יהודית שקולניצקי על קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה
מהמחלקה ללימודי מידע באוניברסיטת בר אילן.
לד"ר שלי גוטפריד על קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה בתחום יחסים
בינלאומיים מ.City University, London-

חופשה נעימה וקיץ מהנה

מנהלת יחידת השיווק :לילי שאשא; איסוף חומרים :מיטל מזרחי-בייר; עריכה :מיטל כהן;
עריכה לשונית :סיונית רובינשטיין; עיצוב גרפי :רויטל רוזנשטרום

10

