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מהלך שיווקי חדש ומרתק לקראת היום הפתוח שיתקיים ב22.3-
ביום ג'  28.2עלה פוסט בעמוד הפייסבוק של המכללה הקורא לגולשים להגיב על מצב החינוך בישראל.
התגובות הנבחרות יוצגו ברוטציה על שלט חוצות אינטראקטיבי הממוקם בצומת הרחובות דיזינגוף וקינג
ג'ורג' בתל אביב.
המטרה :להעלות לסדר היום את השיח על מצב
החינוך בארץ ,וכפועל יוצא להזמין מתעניינים ללמוד
חינוך במכללה בכדי ליצור שינוי חיובי בחינוך
בישראל.
זוהי יריית הפתיחה של קמפיין פרסומי שיעלה
בשבועיים הקרובים .נודה לכולכם על שיתוף
הפעולה :שתפו את הפוסט >>>
עשו לנו

והגיבו.

בתודה מראש והצלחה רבה לכולנו
צוות יחידת השיווק

תכניות חדשות במכללה
המכללה האקדמית בית ברל שמחה לבשר על מתן

לאחרונה קיבלה המכללה הסמכה קבועה לתכנית

אישור פרסום והרשמה לשלוש תכנית חדשות*:

קידום נוער בסיכון ובמצוקה ,והסמכה זמנית

תכניות מוסמך בהוראת מדעים ,המתמטיקה

לתכנית הוראת שפות.

והאנגלית למסלול העל-יסודי  M.Teach.הן תכניות
חדשות ויוקרתיות שאינן קיימות עדיין במוסדות
אקדמיים אחרים ,המקנות תואר שני בהוראת
המקצוע יחד עם תעודת הוראה לבית הספר העל-
יסודי.
תכניות אלה מכשירות להוראת מקצועות הליבה
מתמטיקה ,אנגלית ומדעים (כימיה וביולוגיה) ברמה
של  5יח"ל ונמצאות בהלימה למגמה של העסקת
מורים איכותיים בעלי תואר שני במקצועות הליבה.
תכניות הלימודים יעניקו לסטודנטים כלים לעורר
את הסקרנות ,המוטיבציה ואת אהבת המקצוע
בקרב התלמידים .התכניות צפויות להיפתח בשנת
תיקון טעות
שמו של פרופ' מוחמד אמרה נשמט מהידיעה על כנס בין-
מכללתי להצגת עבודות מחקר של תלמידי תואר שני,
שהתפרסמה בגיליון הקודם .עמכם הסליחה.

הלימודים תשע"ח.
*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

1

המכללה למען הקהילה
שטח שומם במכללה הפך לגינה קהילתית ירוקה
תושבי אזור השרון מוזמנים להגיע ולקחת חלק
בניו יורק ובלונדון עושים את זה כבר שנים:
שטחים עירוניים ומוזנחים הופכים לשטח ירוק
ופורח .גם בישראל בשנים האחרונות צצות להן
גינות קהילתיות ברחבי הארץ .כעת ,סטודנטים
במכללה האקדמית בית ברל הקימו גינה קהילתית
לטובת הקהילה בתוך שטח המכללה .הגינה
הקהילתית משמשת מקום מפגש לאנשים בגילאים
שונים ומרקעים שונים ,וכן מקדמת רעיונות של
איכות הסביבה ושיפור האקולוגיה העירונית.
המשך>>>

מעורבות חברתית
במסלול לגיל הרך

המכללה מקדמת הכשרת
סייעות בגני הילדים בארץ

ד"ר עוזי ששון

ד"ר אורית בר

תכנית המעורבות החברתית מעלה הילוך

שיתוף הפעולה בין מרכז השלטון המקומי ומרכז

ומשתפת פעולה עם הערים הקרובות למכללה

קשת במכללה יצא לדרך ,ובמסגרתו נפתחות

ובפרט עם פרויקטים לרווחת תושבי העיר כפר

תכניות להכשרת סייעות בגני ילדים ברחבי הארץ.

סבא .הסטודנטיות חלי גאלי ומיטל אספינדולה,

המכללה באמצעות מרכז קשת ,גיבשה את

הלומדות במסלול הגיל הרך ,מספרות על החוויות

תכנית הלימודים ,איתרה והכשירה מרצים ומנחים

בהשתתפות בתכנית המעורבות החברתית.

מתאימים ברחבי הארץ ,וכעת היא מתאימה את

המשך>>>

הקורסים לאזורים ולמגזרים השונים ומפקחת על
התכניות .הלימודים מקיפים תחומים פדגוגיים,
פסיכולוגיים ומנהליים בעבודת הסייעת.
עד כה נפתחו חמש תכניות והיד עוד נטויה...

תערוכות
ברכות למרצה רותי הלביץ לרגל פתיחת תערוכת
היחיד שלה במוזיאון חיפה לאמנות
על התערוכה >>>

2

יאנוש קורצ'אק בעיני אמנים
ד"ר בתיה ברוטין ,ראש התכנית להוראת השואה
בחברה הישראלית ,הייתה אוצרת התערוכה שהוצגה
במשך חודש ימים בגלריית יד לבנים בראשון לציון.
המשך>>>

קרן לי ונדריגר

איריס גת ,יאנוש קורצאק דיוקן 2012 ,שמואל ניסנבאום הדר ,יאנוש קורצ’אק בדרך האחרונה1961,

חיים משותפים
המרכז לקידום חיים משותפים :מפגשי
בתי ספר בפרויקט מנהרת הזמן
חודש ינואר בפרויקט מנהרת הזמן עמד בסימן
מפגשים משותפים בין זוגות בתי הספר המשתתפים
בתכנית "שורשים נפגשים" ,והתכנית הייחודית "לוד
על המפה" שמטרתה לתעד את סיפורם ההיסטורי
של מגוון המגזרים שמרכיבים את אוכלוסיית העיר.
המשך>>>

סטודנטיות ערביות ויהודיות
מלמדות אמנות יחד
ורד חירותי
במסגרת התנסות מסכמת בהוראת אמנות,
קבוצה מעורבת של סטודנטיות ערביות
וסטודנטיות יהודיות העבירו שיעורי אמנות בגישה
אינטרדיסציפלינרית ,בבית הספר עירוני ה׳ בתל
אביב .הסטודנטיות לימדו שיעורי אמנות במשולב
עם הוראת השפה הערבית.
המשך>>>

3

תלמידי תיכון עתיד טייבה הגיעו ליום אמנות במדרשה
עדנה שינדלר
ביום אמנות וחשיבה יצירתית שהתקיים במדרשה –
פקולטה לאמנויות ,השתתפו  50תלמידות ותלמידים
מבית הספר התיכון עתיד טייבה .התלמידים שמעו
הרצאות שהעבירו שלוש סטודנטיות במדרשה
(סוהא תרתיר ,ג'נה שווארנה ועיישה עראר) ,ובהמשך
השתתפו בסדנאות יצירה ,צילום וציור .היום נחתם
בשיחת סיכום וצפייה בתוצרים.
המשך>>>

למידה אחרת
סטודנטיות מבית המדרש למורי
במסע שורשים לאתיופיה
ד"ר אלון פאוקר
יעל הוס וגלית פיין ,סטודנטיות בבית המדרש למורי
עם מתנועת הבוגרים של השומר הצעיר – עמדו
בראש משלחת של  20מתנדבי שנת שירות בתנועת
השומר הצעיר ,חלקם בני הקהילה האתיופית.
סיסמת המסע" ,מרחיבים את האתוס הציוני" ,באה
להצביע על אחת ממטרותיו :הרחבת ההיכרות עם
הסיפור המרגש ומעורר ההשראה של קהילת ביתא
ישראל.
המשך>>>

למידה משמעותית וביקורתית
טלי היוש ,ראם שמואלביץ' ,סוניה גרשפט
וצוות סדנת העיצוב במרכז לתכנון לימודים
סטודנטים שהיו חלק מתהליך למידה ביקורתית של
תרבות הצריכה ,פיתחו והפיקו משחק חינוכי .המשחק
היה תוצר של ניסיון לקשור בין תוכן ,אופן וצורה ,כדי
לייצר חוויית למידה עשירה ומקיפה.
המשך>>>

4

כנסים ,ימי עיון וסמינרים
והייתם לעם קשה עורף – האקדמיה בשירות המדינה
ד"ר אבי ביצור
מרצים מן המגמה לביטחון והגנת העורף בפקולטה לחברה ולתרבות ,נוטלים חלק במפגשי ״שולחנות
עגולים״ בנושאי חוסן פרט ,קהילה ,חברה ומדינה ,במטרה לקדם את החוסן של אזרחי מדינת ישראל אל
מול איומים שונים.
המשך>>>

העשרה מקצועית בחברת רשף ביטחון
בתאריך  18בינואר יצאו מרצי המגמה לביטחון
ולהגנת העורף לביקור בחברת רשף ביטחון בחולון.
מטרת הביקור שהתקיים במסגרת העשרה מקצועית
שמוביל ראש המגמה ,ד"ר אבי ביצור ,הייתה ללמוד,
להכיר ולתרגל את מערכת האזעקה וההתראה
של החברה בפני רעידות אדמה .בביקור נסקרה
המערכת הפרושה בקווי רכבת ישראל ולאורך בקעת
הירדן ,ונידונו דרכים לשיתוף פעולה.

יום עיון :הקורבנות
הלא-יהודיים של הנאציזם
התכנית להוראת השואה בחברה הישראלית,
בשיתוף החוג להיסטוריה והמגמה לקרימינולוגיה
בפקולטה לחברה ולתרבות ,קיימה יום עיון לציון
יום השואה הבינלאומי שחל ב 27-בינואר ,שהתמקד
בקורבנות הלא-יהודים של הנאציזם.
המשך>>>

כנס כניסה למקצוע ההוראה
ד"ר רימונה כהן
מרצים מהיחידה ליחידת "פורשים כנף להוראה"
השתתפו במפגש מקצועי בנושא הכניסה למקצוע
ההוראה ,שהתקיים במכללת גורדון בחיפה ,והעבירו
הרצאות בנושאים שונים הרלוונטיים להתפתחותם
של מורים מתחילים.
המשך>>>
ד"ר אורית דהן וד"ר רימונה כהן

5

"שיעורים בקולנוע – שיחות עם יוצרות ויוצרים ישראלים"
שי בלנק
המחלקה לקולנוע קיימה מפגש ראשון מתוך סדרה,
בעקבות ספרו של מרצה המחלקה ד"ר פבלו אוטין,
"שיעורים בקולנוע – שיחות עם יוצרות ויוצרים
ישראלים".
במפגש מרתק בניצוחו של פבלו ,פתחה מייסלון
חמוד ,יוצרת הסרט "לא פה ,לא שם" צוהר לעולמה,
ושיתפה את הנוכחים בתהליך יצירת הסרט ובימיה
הראשונים כקולנוענית.
תודה לצוות גלריית הירקון  19והעומדות בראשה
עדינה פרלמן ונעמי סלייני על היוזמה לסדרת
המפגשים .פרטים על המפגש הבא יפורסמו בקרוב.
לחדשות המחלקה לקולנוע>>>

Between Homelands: Central Europe in the Galilee
ד"ר שלי שנהב מהמכללה האקדמית בית ברל ,ופרופ' תמר כתריאל מאוניברסיטת חיפה ,העבירו יחד הרצאה
לקבוצת חוקרים בינלאומיים שחקרו את הנושא Going Home: Familiarity, Memory and Atmosphere in
 .German and Israeli Museumsהמחקר התקיים במסגרת  ,GIF Workshopבאוניברסיטה העברית בירושלים.

דיאלוג בין תרבויות במוסקבה
ד"ר רוידה אבו ראס ,המשמשת כראש קתדרת
אונסק"ו לרב-תרבותיות בהכשרת מורים ,השתתפה
בסמינר בינלאומי לדיאלוג בין-תרבויות שהתקיים
במוסקבה ,רוסיה .ד"ר אבו ראס העבירה הרצאה על
שיטת לימוד המבוססת על הדגשת תכנים בהוראת
אנגלית ככלי לקידום הבנה בין תרבויות .ההרצאה
הובילה לבדיקת אפשרויות לשיתופי פעולה עם
קתדרת אונסק"ו במכללה.

נציגות למדרשה בכנס הדו-שנתי למטפלים באמנויות בישראל
מרצי המדרשה מיכה קטן ,שלומית רינת ,איה פלדמן ,והעומדת בראש המחלקה לטיפול באמנות ד"ר אופירה
הוניג ,השתתפו במושב במסגרת הכנס הדו-שנתי למטפלים באמנויות בישראל.
המשך>>>

6

סדר יום מחקרי חדש
בחברה הערבית
ד"ר עלי ותד
החוקרים ד"ר מוהנד (מוסטפא) מחאג'נה ,וד"ר רמזי
חלבי ,הציגו את מצב המחקר בחברה הערבית,
בסדנה שהתקיימה בנושא.
המשך>>>

יום עיון למורים וגננות חונכים
ומלווים של מורים ,בשלב הכניסה
להוראה
ביום שלישי  7102/1/13התקיים יום עיון למורים
וגננות חונכים ומלווים ,תחת הכותרת" :חשבנו
על שם קליט – קליטה מיטבית" .מטרת יום העיון
שהתקיים במסגרת יחידת פורשים כנף ובשיתוף
עם המכון האקדמי הערבי לחינוך ,הייתה העלאת
המודעות בקרב מורים וגננות חונכים ומלווים
לחשיבותה של קליטה מיטבית למורים חדשים
במערכת החינוך.
המשך>>>

כנס בינלאומי :העברית והארמית בימי הביניים
ד"ר עלי ותד ,ראש המכון האקדמי הערבי לחינוך ,שמחקריו מתמקדים בלשון העברית בימי הביניים ,הוזמן
על ידי האקדמיה ללשון העברית להרצות בכנס בינלאומי שהתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים.
הרצאתו של ד"ר ותד עסקה ב"בחינה מחודשת של מושג 'הנח הנעלם=אלסאכן אלליין' ,בספר המסלול של
אבי יצחק אברהם בן מארות'" מהמאה ה.21-

התנסות מעשית בדגם "אקדמיה-
כיתה" בכפר קאסם
נציגי משרד החינוך שהגיעו לחטיבת הביניים,
אבן סינא ,בכפר קאסם ,התרשמו מפעילותם
של סטודנטים במכון האקדמי הערבית לחינוך,
המתכשרים בהתנסות מעשית בדגם "אקדמיה-
כיתה" בתחום המדעים.
האורחים התקבלו על ידי ראש העיר ,מנהל בית
הספר ונציגי המכללה ,סיירו בבית הספר ובכיתות
הלימוד והתרשמו מאיכות העשייה של הסטודנטים
והמורים המכשירים במסגרת ההתנסות המעשית.
המשך>>>

7

פרויקטים בינלאומיים
מפגש פרויקט  IN2ITבמילאנו

ד"ר אסנת דגן
בחודש פברואר  ,2017נפגשו השותפים לפרויקט  IN2ITבמילאנו ,איטליה .במפגש שבו נכחו פרופ' ענת
סטבנס ראש רשות המחקר ,ענת בנסון ראש היחידה לקשרים בינ"ל ,ד"ר עוזי ששון וד"ר אסנת דגן ,המשיך
תהליך פיתוחם של ארבעה פיילוטים לקורסים בלמידה מרחוק ,בנושאים :יזמות ,שונות ,מיומנויות רכות
ואנגלית למטרות אקדמיות.
המשך>>>

כנס  Education in Shifting Societiesבלודביגסבורג ,גרמניה
ענת בנסון

בחודש פברואר השתתפו עשרה חברי סגל מהמכללה בכנס הדו-שנתי המשותף למכללה ולאוניברסיטה
לחינוך בלודביגסבורג ,גרמניה .נושא הכנס היה  ,Education in Shifting Societiesתוך מתן דגש על השפעת
הטכנולוגיה הדיגיטלית על חינוך והוראה ועל התרבות ,האמנות ,היחסים החברתיים ועוד.
המשך>>>

8

פעילויות חברי הסגל
הוראה במרחב מרובה תרבויות
ד"ר אילנה פאול-בנימין
חברי סגל יהודים וערבים נפגשו בחופשת הסמסטר
למפגש אחרון בסמינר "הוראה במרחב מרובה
תרבויות" ,בתיאטרון "הסמטה" ביפו .חברי הסגל
דנו בתפקידם כמרצים במכללה מרובת תרבויות,
באתגרים העומדים בפניהם ובדרכי ההתמודדות
שלהם .בסיכום הסמינר הועלו הצעות להרחבת
פעילותו של המרכז לקידום חיים משותפים.

טיול לימודי לסח'נין
חברי סגל מנהלי ואקדמי שלומדים ערבית מדוברת
במסגרת המרכז לקידום חיים משותפים ,ציינו את
סוף הסמסטר בטיול לימודי לסח'נין .הסיור כלל ,בין
היתר ,ביקור בגלריה לאמנות שבה מוצגות עבודות
של אמנים פלסטינים וביקור במוזיאון מורשת בעיר
העתיקה .ההדרכות התקיימו בערבית עם הסברים
בעברית.

המרכז לקידום ההוראה
"אינטראקציה בינאישית ואיכות הוראה"
סדנה המועברת ע"י אורית לרר כנפו
מחקרים מראים כי האינטראקציה המתקיימת בשיעורים מעניינת ומעסיקה הן את הסטודנטים והן את
המרצים .אף שאין מתכון להוראה טובה ,מרצים מובילים מצטיינים בבהירות ההוראה וביצירת אקלים חיובי,
ומרצים אפקטיביים מעמידים את הסטודנט במרכז.
המשך>>>

סדנאות לראשי יחידות בנושא
מישוב סגל על ההוראה
מועברות ע"י ד"ר אינה בן-אורי
המכללה שמה דגש רב על איכות ההוראה של
המרצים והתחום מטופל בהיבטים שונים .השנה
מושם דגש על מישוב הוראה שיינתן למרצים על
ידי ראשי היחידות שלהם .המישוב ניתן בהתאם
להתנהלות ההוראה ,התאמה לתכניות הלימודים,
שיחות עם סטודנטים וסקר הערכת ההוראה.
המשך>>>
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הטמעת השימוש במערכת חדשה התומכת בהערכת בחינות
עם שאלות פתוחות
אחראית ד"ר אורית גילור
 TomaGradeהיא מערכת אינטרנטית לניהול וביצוע
בדיקת מבחנים סרוקים שפותחה על ידי חברת
 .TOMAXהמערכת מאפשרת לבדוק מבחנים במחשב
בכל מקום ובכל מכשיר .המרצה יכול לרשום
הערות ,לתת ציונים ולנהל את תהליך בדיקת
הבחינות באופן אינטואיטיבי ,מאובטח וידידותי .כמו
כן המערכת מאפשרת הפקת מידע סטטיסטי שוטף
במהלך הבדיקה ובסופה.
המשך>>>

סיור משלחת של ראשי מרכזים
לקידום ההוראה באירלנד
בהשתתפות ד"ר נוע רגוניס
בשבוע הראשון של חודש פברואר יצאה משלחת
לסיור אקדמי בתחום קידום ההוראה והלמידה
באירלנד .חברי המשלחת ביקרו ב 6-מוסדות
אקדמיים ושמעו סקירה מקצועית ,איכותית
ומדויקת ,על פרויקטים ייחודיים שפותחו במוסד,
וזכו לחוויית למידה מעצימה.
המשך>>>

המכללה בכלי התקשורת
הפקולטה לאמנויות  -המדרשה בכלי התקשורת
המכון האקדמי הערבי לחינוך בכלי התקשורת
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חדשים על המדף

ספרים ,כתבי עת ומאמרים חדשים פרי עטם של מרצים במכללה

"דפי יוזמה" ,9 ,תשע"ז

"מגמות" ,נא ( ,)1דצמבר 2016

בכתב העת מתפרסם המאמר

בכתב העת הבינתחומי במדעי

"בחירות כהזדמנות לחינוך בני

החברה ,מופיע המאמר" :החזון

נוער לאחריות ציבורית" מאת

וההיגיון של חינוך קונטמפלטיבי

ד"ר ג'קי זבולון וד"ר יגאל הראל.

ושל פדגוגיות התבוננות" ,מאת

מו"ל :מכון מופ"ת

ד"ר אורן ארגז ,מרצה במכללה,
וכן שני מחקרים של מרצים מן
המכללה:
·מחקרו של פרופ' שלמה רומי (נכתב עם ד"ר
זאב קאים)  /פנייה לעזרה על-פי רכיבי המודל
"איום על הערך העצמי" :נוער במצבי סיכון ונוער
נורמטיבי.
·ומחקרה של ד"ר טלי שימקין (נכתב עם ד"ר

Student Teachers Learning

יעל אידיסיס ופרופ' יובל וולף)  /אמפתיה

Through Inquiry: International

בפסיכותרפיה כפי שהיא משתקפת בסכמות

Perspectives

קוגניטיבות פונקציונליות של מטפלים

Edited by: Pete Boyd

ומטופלים.

Agnieszka Szplit

עורכים :פרופ' יורם בילו ,פרופ' יגיל לוי
מו"ל :מכון הנרייטה סאלד; האוניברסיטה הפתוחה
בקובץ מאמרים העוסקים בלמידה באמצעות חקר
בתהליך הכשרתם של פרחי הוראה ,מתפרסם פרק
שכתבו ד"ר ענת משה ,גב' שרון רז ,ד"ר פנינה שביט
וד"ר גלעדה אבישר מן המסלול לחינוך מיוחד:
“Writing a reflective report is like listening to your

WORK: A Journal of Prevention,
Assessment, and Rehabilitation

thoughts and your feelings”: How student teachers
with learning disabilities use reflection to enhance

בכתב העת מתפרסם מאמרו

learning through inquiry

של ד"ר שחר גינדי

הפרק עוסק בפרחי הוראה עם לקויות למידה

Integrating occupational therapy
in treating combat stress

הנעזרים ברפלקציה עצמית ככלי המקדם למידה

reaction within a military unit:

במסגרת עבודת סיכום קורס בתחום חקר ההוראה.

An intervention model.
המאמר>>>
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עובדים ומינויים חדשים
גליה גלעד – היחידה האקדמית לתקשוב
עדי גימני – מרכז מידע

קידומי דרגה וקבלת תארים
על קבלת דרגת פרופסור חבר לד"ר נורית בוכוויץ ,דקאנית הפקולטה לחברה ולתרבות.
על קבלת דרגת פרופ' חבר לד"ר ג'אלב ענאבסה ,ראש תכניות  M.Ed.להוראה ולמידה :שפות

לדורון רבינא
על מינויו לאוצר ראשי של מוזיאון תל-אביב
דורון רבינא ,בוגר המדרשה הוא אמן ,אוצר וכותב .דורון אצר את גלריית המדרשה ועד לפני
שנתיים עמד בראש המדרשה – פקולטה לאמנויות.

למרצה הדס רוזנברג-ניר
על זכייתה בפרס שרת התרבות והספורט בתחום העיצוב לשנת 2016

לבוגרת המדרשה רותי דה פריס
על זכייתה בפרס לאמן צעיר בתחום האמנות הפלסטית

לבוגרת המדרשה יסמין דיוויס
על זכייתה בפרס אמנות הווידאו ,בקטגוריה אמן בראשית דרכו

לבוגר המדרשה תמיר צדוק
זוכה פרס ז'ראר לוי לעידוד היצירה בצילום מטעם מוזיאון ישראל לשנת 2016

לבוגרי המדרשה :אנה ים איה בן רון עירית תמרי חלי מזראי רונית ברנגה
על זכייתם בפרס עידוד היצירה בתחום האמנות הפלסטית

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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