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מה קורה במכללה

אלול תשע״ו ,ספטמבר 2016

בונים כאן
במהלך חודשי הקיץ וביתר מרץ לקראת פתיחתה של שנת הלימודים ,מבוצעות ברחבי המכללה עבודות בנייה ,שיפוצים ושדרוג מבנים קיימים.
מבנה מדעים
•המבנה התחדש בלובי והקפטריה עוצבה מחדש .כמו כן נוספה מעלית
והמבנה הונגש.
•הרחבה בין מבנה המדעים לכיתות דקל שודרגה והגישה מהחניונים שופרה.
•כיתת המרכז למתמטיקה הפכה לכיתת מדעים ואובזרה בריהוט חדשני.

•הושלמה (על ידי קרן ברל כצנלסון) סלילת הכביש ההיקפי בחלקו הצפון
מזרחי של הקמפוס כך שמתאפשרת היום גישה מלאה בכביש ההיקפי
והוסדרה הגישה מהכביש ההיקפי לחניות הסמוכות.
ולסיום ,שודרגה התאורה באזור המעונות בחרוב ,תוגברה התאורה ברחבת
הדשא בדקל ובכביש הגישה הפנימי ,לנוחות כל באי המכללה.

הספרייה המרכזית
•מערך המיזוג והאוורור שודרג.
•חודשו השטיחים והריהוט בספרייה המרכזית ,במת"ל ובמרכז קשת.

עבודות בינוי ושיפוצים
•מבנה  521הוסב למרכז לחיים משותפים וכן הוסדרה רחבת התכנסות.
•מבנה ראש הפקולטה לחברה ולתרבות שופץ.
•קלמניה – חודשה הכניסה לחדרי הסטודיו מעל הקפטריה ששופצה ובוצעו
עבודות הנגשה בספרייה ובמתחם הצילום .כמו כן יוצב במתחם מרחב מוגן
חדש בהתאם לדרישות פיקוד העורף.

פיתוח סביבתי
•כ 100-מקומות חניה נוספו בעקבות פיתוח חניון חדש באזור המחסנים ומגדל
המים.
•עבודות גינון בוצעו ברחבי הקמפוס וצמחייה חדשה הוצבה על גדמי עצי
הדקל שנכרתו בעקבות מגפת חדקונית הדקל.
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ימי אוריינטציה
בשבועיים האחרונים התקיימו ימי אוריינטציה לתכניות השונות בכל הפקולטות.
הסטודנטים החדשים קיבלו מידע על הלימודים ,נפגשו עם ראשי המסלולים
ובנו מערכת שעות.
בהצלחה לכולם!

מעורבות חברתית

תורמים לקהילה

ד"ר עוזי ששון ,מרכז פרויקט המעורבות החברתית המכללתית ,השתתף בכנס
הבינלאומי להתנדבות שהתקיים באוניברסיטת נוטינגהם שבבריטניה.
ד"ר ששון הציג מחקר על הקשר שבין מתנדבים עם  ADHD/ADDלבין
מוטיבציות להתנדבות ,וכן בקשר בינם לבין פוסט-טראומה.
על פי תוצאות המחקר ,בני נוער מתנדבים עם הפרעות קשב חשופים לפוסט-
טראומה יותר ממתנדבים אחרים .בנוסף ,מתנדבים בעלי קשיי קשב נמצאו ללא
מוטיבציות להתנדב ,כפי שמקובל לחקור בעזרת התיאוריה הפונקציונלית .אם
כן ,מדוע המתנדבים מגיעים להתנדב מלכתחילה? על שאלה זו עונה התיאוריה
של חיפוש ריגושים האופייניים להפרעות מסוג זה.

בעקבות יוזמה של יובל אלדד ובוריס קגן מאגף
מערכות מידע ,ציוד מחשבים שיצא
מכלל שימוש במכללה ,נתרם
למועדון ליונס נס ציונה.
הציוד ישמש להכשרת
מחשבים משומשים עבור
מוסדות ,משפחות או בודדים על
פי המלצות מחלקת הרווחה בעיר
או ועדת המחשוב של המועדון.

עוד תגיע הרכבת

שבר שיא

ד"ר ירדן קידר השתתף במרתון ברלין ( 42.2ק"מ) ,ואף שיפר את השיא האישי
שלו כשעבר את המרחק בשלוש שעות ו 19-דקות .במרתון שהתקיים זו השנה
ה 43-השתתפו יותר מ 40,000-נשים וגברים.

חברי פורום אקדמי בכיר וחברי פורום מנהלים השתתפו בסיור במנהלת
הפרויקט הלאומי להקמת קו רכבת מהיר בין ירושלים לת"א .הפרויקט כולל
הנחת מסילה כפולה ,בניית גשרים ומנהרות ,והקמת תחנת האומה בירושלים.

בתמונה :ירדן וחבריו לריצה מהיישוב להבים

הפקולטה לחברה ולתרבות

חפירות ארכאולוגיות בעיר המקראית גת
סטודנטים מהחוג ללימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה וסטודנטים מקורס מורי דרך,
הצטרפו לד"ר עמית דגן ,לכמה ימים של חפירות ארכיאולוגיות בעיר המקראית
גת .אל הקבוצה הצטרפו גם בני משפחה של הסטודנטים שלקחו חלק בחוויה
המדעית ,המחקרית והמהנה .הסטודנטים השתפו גם בסיור לימודי שבו התוודעו,
בין היתר ,להמשך ביצוריה של העיר גת ,כפי שמסתמנים ראשיתם מהמאה ה12-
לפני הספירה .מדובר בשינוי דרמטי ביחס למה שהיה ידוע במחקר עד היום.

ד"ר אבי ביצור יוביל את המסלול המקצועי בכנס הארצי ה 5-להתמודדות עם מצבי חירום
בימים אלה מתקיימות ההכנות לקראת הכנס הארצי ה 5-להתמודדות עם מצבי חירום והתגוננות אזרחית ,שיתקיים ב 9.11-באוניברסיטת בר אילן .ד"ר אבי ביצור,
ראש המגמה לביטחון והגנת העורף ,יוביל את המסלול המקצועי והאקדמי ,בכנס שמהווה מפגש פסגה מקצועי של כל הגורמים והגופים האחראים על ההתמודדות
והטיפול במצבי חירום ובאסונות ,ברמה הלאומית .בכנס משתתפים מדי שנה בכירים קובעי המדיניות ובעלי תפקידים הנמצאים במעגלי התגובה הראשוניים
ואחראים על ההיערכות ,המוכנות ומתן המענה בפועל לאוכלוסיית המדינה.
לפרטים נוספים והרשמה לכנס >>>
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הפקולטה לאמנויות – המדרשה
מחדשות המחלקה לקולנוע
הסרט "אביונה" של בוגר המחלקה שגב שאו הוקרן ב 22.9-בפסטיבל סן סבסטיאן
המשלחת של הסרט "אביונה" ושל המחלקה לקולנוע עברה יומיים עמוסים
במיוחד במסגרת מפגש הסטודנטים ( )School Film Meetingשל הפסטיבל.
מהיכרות עם סטודנטים וסטודנטיות לקולנוע מרחבי העולם ,צפייה במקבצים
ראשונים של סרטים ועד מסיבות עיתונאים וקוקטיילים .כמו כן נערכו סדנאות
אמן עם מספר יוצרים בולטים בתעשיית הקולנוע העולמית ביניהם אסתר
גרסייה ,אחת המפיקות העסוקות ביותר שבין השאר מפיקה גם את סרטיו של
האחד והיחיד פדרו אלמודובר.

צוות הסרט "אביונה" בהרכב מלא :מימין :רביד ליבוביץ' (מפיקה) ,אופלי בלליה (השחקנית
הראשית) ,שגב שאו (במאי) ,נופר וולפו (עורכת) ,שי בלנק (סטודנט מטעם המחלקה ,חבר בצוות
השופטים בתחרות הסטודנטים).

דף הסרט בקטלוג הפסטיבל

מנהל חבר השופטים של תחרות הסטודנטים בפסטיבל סן סבסטיאן ,הבמאי והתסריטאי
הפורטוגזי ז'ואו פדרו רודריגז

מסיבת העיתונאים של חברי חבר השופטים בתחרות הסטודנטים

המחלקה לקולנוע בשיתוף פעולה עם
ביה"ס לקולנוע בקלן
סטודנטים משתי המחלקות לקולנוע יפיקו יחד פרויקט דוקומנטרי שכותרתו
"זהות לאומית בחברת הגירה" .הסטודנטים עברו סדנאות הכנה מלוות בהקרנות
כדי לקדם את ההיכרות עם הנושא ובעיקר את השתקפותו בקולנוע.
המשך >>>

שני הנציגים הישראלים היחידים בפסטיבל :שגב שאו במאי "אביונה" ,ומיסלון חאמוד ,במאית
הסרט ״לא פה ולא שם״ שמשתתף במסגרת "הבמאים החדשים" סרטים באורך מלא.

לכל חדשות המחלקה לקולנוע >>>
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סדנאות קיץ בגלריה
במהלך חודש אוגוסט התקיימו בגלריה סדנאות אמן ייחודיות לילדים שכללו
סדנת דיוקן ,אנימציה ,סדנת סיפורי עם ואגדות ילדים וביקור בתערוכה.
בנוסף התקיימו בגלריה סדנאות מרתקות לבני 18+שכללו מפגשים עם האמן
בועז ארד ,צלם הקולנוע יואב קוש ,והאמנית שחר יהלום.

אירועי החודש בגלריית המדרשה – הירקון >>> 19

מרכז קשת – לימודי תעודה ופיתוח מקצועי
צוות קשת הוביל כנס של מנהלי פסגות במחוז הצפון בנושא מורים מובילים
וחינוך למשמעות .זאת כחלק מתהליך תלת-שנתי שהמרכז מוביל במחוז הצפון
בפיתוח מורים מובילים.

פרויקטים בינלאומיים
 – NI2ITפגישת עבודה בלונדון
ד"ר עוזי ששון וד"ר אסנת דגן השתתפו באמצע ספטמבר בפגישה שבה נידונה
חבילת עבודה  5של הפרויקט העוסקת בקשר בין אקדמיה לתעשייה ואקדמיה
וקהילה .במסגרת זאת ביקרו השניים בשתי האוניברסיטאות השותפות בפרויקט,
  Kingston Universityו ,Brunel University-וד"ר ששון הציג את גישתו ליזמות
חברתית המשולבת ביזמות עסקית.

כנס ארגון המוזיאונים העולמי
שלי שנהב השתתפה בכנס של ארגון המוזיאונים העולמי שהתקיים במילאנו .נושא הרצאתה היה .”Ethnographic Museums as“ Contact Zones

היחידה האקדמית לתקשוב
הצטיינות בלמידה ניידת
במהלך סמסטר ב' התקיים במכללה פרויקט למידה ניידת ,בהובלת היחידה
האקדמית לתקשוב במסגרת תכנית משרד החינוך להתאמת המכללות למאה
ה .21-הפרויקט כלל השאלת אייפדים למרצים וסטודנטים לתקופה של סמסטר
שלם ,וליווי המרצים בשילוב פעילויות עם האייפדים בתהליכי הוראה ולמידה,
הן בתכנון והן בהפעלה בכיתה .כ 20-מרצים ומדריכים פדגוגים שנענו לאתגר,
שילבו אפליקציות כחלק מתהליכי ההוראה והלמידה במגוון תחומי דעת ,כך
שיענו על מגוון מטרות פדגוגיות.
במסגרת הפרויקט הוכרזה גם תחרות "הצטיינות בלמידה ניידת" נושאת פרסים.
מרצים שהציגו את מועמדותם הגישו מסמך המתאר כמה מן הפעילויות שביצעו
במהלך הסמסטר .הקריטריונים להערכת הפעילויות היו :כיצד הן משרתות
את מטרות הלמידה ,כיצד הן תרמו ללמידה של הסטודנטים ,ובאיזו מידה
הסטודנטים הצליחו ליישם את הפעילויות בעבודתם המעשית.
מבין המרצים שהגישו את מועמדותם זכו בפרס (אייפד מיני) ,ד"ר רימונה כהן,
ד"ר שירלי נתן יולזרי ,אעתידאל אלבאסל ומלי ליבוביץ.

אירוע קבלת הפרסים יתקיים ב 26.10-בין השעות  .13:00-10:30במסגרת
האירוע יציגו המרצים פעילויות מצוינות המשלבות למידה ניידת בקורסים
שלהם .פרטי המפגש יפורסמו בהמשך.

להרשמה למפגש >>>
סרטון המתאר פעילות במתמטיקה של הסטודנטים >>>
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פרויקט מנהרת הזמן
איילה ונגרוביץ פלר ,המנהלת הפדגוגית של פרויקט מנהרת הזמן ,ביקרה במוזיאון
האדם  Museu da Pessoaבסאו פאולו ,ברזיל .מדובר במוזיאון וירטואלי העוסק
בתיעוד חיי היומיום של החברה הברזילאית .במוזיאון שפעילותו מבוססת על
השקפה חברתית מובהקת ,פותחה מערכת מתודולוגית חדשנית .מטרת המפגש
הייתה להדק את שיתופי הפעולה בין שני הפרויקטים :המוזיאון בברזיל המהווה
מקור לימוד חשוב לחיזוק הבסיס המתודולוגי של התיעוד בעל פה ,ופרויקט
מנהרת הזמן שמדגים דוגמה מיוחדת של תיעוד חיים משותפים של שתי חברות,
היהודית והערבית ,תופעה פחות מוכרת בחו"ל.

חדשים על המדף

ספרים ,כתבי עת ומאמרים חדשים פרי עטם של מרצים במכללה
רב-תרבותיות במוסדות להכשרת מורים :בין מדיניות מגובשת ליוזמות מקומיות
מאמר שכתבה אילנה פאול-בנימין (יחד עם רוני ריינגולד) התפרסם בספר מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות.
מו"ל :מכון ולן ליר

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

קידומי דרגה ,קבלת תארים
ד"ר ורד סיידון על קידומה לדרגת מרצה בפקולטה לחברה ולתרבות.

בברכת שנה טובה וחגים שמחים
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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