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יום פתוח בסימן מצב החינוך בארץ
החודש התקיים במכללה יום פתוח למתעניינים (ב 22.3-יום פתוח מכללתי וב 23.3-יום פתוח למכון
האקדמי הערבי לחינוך).
לאירוע קדם קמפיין פרסומי ברוח המיתוג החדש של המכללה שבוצע בעזרת משרד הפרסום ראובני פרידן.
במסגרת הקמפיין הציעה המכללה לגולשים בפייסבוק לכתוב את דעתם על מצב החינוך בארץ ,כאשר
התגובות פורסמו על שלט אינטראקטיבי בלב תל
אביב .השלט הביא למעורבות גבוהה מאוד של
גולשים ,וניכר כי הנושא חשוב (וגם טעון) בעיני
רבים .הקמפיין הפרסומי הופיע במגוון ערוצים,
בהם באנרים וסרטונים ברחבי האינטרנט ,תשדירים
ופעילות תוכן ברדיו ,שילוט בתחנות אוטובוס,
מודעות ועוד.
אנו מודים לכל הסגל והסטודנטים שלקחו חלק ביום
הפתוח והסבירו פניהם למתעניינים הרבים שהגיעו
להכיר את המכללה.

השלט בדיזנגוף פינת קינג ג'ורג'

קמפיין המכללה – תואר ראשון בחינוך >
קמפיין המכללה – > M.Teach.

קמפיין המדרשה – אנחנו רוצים את האחרים >
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מלגות ופרסים
טקס הענקת מלגות לסטודנטים מצטיינים
ד"ר יעקב טפלר
בטקס הענקת מלגות הצטיינות שהתקיים ב,14.3-
הוענקו  41מלגות לסטודנטים מצטיינים בשנת
הלימודים תשע"ו .השנה ,בפעם הראשונה ,הוענקו
גם פרסים יוקרתיים בקטגוריות חדשות :מלגת
נשיאת המכללה לסטודנטית לתואר ראשון בעלת
ההישגים הגבוהים ביותר בין כלל תלמידי המכללה,
ומלגת דקאן פקולטה לסטודנטים המצטיינים ביותר
בכל אחת משלוש הפקולטות .בנוסף ,הוענקו שתי
מלגות על הצטיינות בעשייה חברתית ,לסטודנטית
שיזמה ומנהיגה עמותה לתמיכה באחים לילדים
עם צרכים מיוחדים ,ולסטודנט שמתנדב בעמותות
המסייעות לילדים חולים ונזקקים.

מגי אזולאי ,סטודנטית מהמסלול היסודי ,מצטיינת הנשיאה לשנת תשע"ו.

עמית רון ,סטודנט לקולנוע ,מקבל מלגת הצטיינות בעשייה חברתית
ע"ש רועי אביסף ז"ל.

איילה ויצחק שבח ,סטודנטים לקרימינולוגיה וזוג נשוי,
שזכו כל אחד במלגת הצטיינות בלימודים.

טקס הענקת מלגות על שם ד"ר יעל שילוח
ד"ר יעקב טפלר
בטקס הענקת מלגות על שם ד"ר יעל שילוח ז"ל ,הוענקו חמישה פרסי הצטיינות ושני פרסי הצטיינות יתרה
לשבעה סטודנטים מצטיינים מתכניות התואר השני לחינוך לשנת תשע"ו .יעל עבדה במכללה במשך שנים
רבות ,וכיהנה בשנים האחרונות לעבודתה כיו"ר ועדת הוראה של בית הספר לחינוך וכסגנית ראש בית הספר.
המשך >

דב שילוח ,בעלה של יעל

תערוכת הציורים של חוה גילון

פרס הצטיינות יתרה
לסטודנטית ליאת נוטקוביץ
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פרס רפפורט לאמנים ישראליים ,פרס לנדאו לאמנויות ופרס הסרט הקצר הטוב ביותר
הוענקו לבוגרי המדרשה – הפקולטה לאמנויות ולסטודנט אור דותן

בוגר המדרשה והמרצה יצחק גולומבק ,זכה בפרס
רפפורט לאמנים ישראליים לשנת .2017
מנימוקי השופטים להענקת הפרס" :הפיסול של
גולומבק הציג קול ייחודי ,אופציה חדשה של פיסול
אישי וגופני .הוא מייצג ,לצד אמנים אחרים שנולדו
למשפחות שהיגרו לישראל לאחר קום המדינה,
זהות שהישראליות שלה איננה מובנת מאליה".

בוגרת המדרשה אניסה אשקר ,זכתה בפרס לנדאו
לאמנויות לשנת .2017
מנימוקי השופטים להענקת הפרס“ :העיסוק של
אשקר בגוף הנשי ובשפה ,בשילוב קליגרפיה ערבית
קלאסית ,הוא למעשה פעולת מיצג יומיומית של
האמנית במרחב הציבורי .בכך היא מצהירה כבר
כעשור ומחצה על זהותה ,אותה היא מעמתת על
בסיס יומיומי עם הרחוב הישראלי .בחירתה לכתוב
טקסטים בקליגרפיה ערבית קלאסית על גופה הנשי,
מהווה גם אמירה חתרנית פמיניסטית בתוך החברה
הערבית-פלסטינית בישראל".

פרס הסרט הקצר הטוב ביותר הוענק לשאבעס
מורגען ,סרט האמצע של סטודנט המחלקה אור דותן
בפסטיבל NICE-ISRAEL Film Festival
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מעורבות חברתית
תומכים בכבאי תחנת חדרה
ד"ר אבי ביצור
מר יוני זיגלמן ,מרצה מומחה לענייני חוסן חברתי
מהמגמה לביטחון והגנת העורף בפקולטה לחברה
ולתרבות ,ערך בהתנדבות שיחות בנושאי טראומה
בקרב כבאי תחנת חדרה .זאת בעקבות מקרה אובדן
עצמי של כבאי ותיק ,שכוחותיו הנפשיים לא עמדו
לו בעקבות טראומות שלהן היה עד.
 12כבאים וכבאיות מתחנת חדרה לומדים בפקולטה
לחברה ולתרבות ,במגמה לביטחון והגנת העורף.
כבוד להם והערכה למרצה המסור.

מעורבות חברתית בשביל הנשמה
ד"ר עוזי ששון
בגיליון האחרון של כתב העת חברה ורווחה ,התפרסם מאמר שלי ושל קולגה בנושא העסקה של אנשים
עם מוגבלות שכלית התפתחותית (אנשי מש"ה) .המאמר היה מבוסס על מחקר שמומן על ידי קרן שלם,
ובמסגרתו קיימתי ראיונות עומק עם מנהלי חברות המעסיקים אנשי מש"ה .אחד מאותם ראיונות נחרת
בזיכרוני ,ואני מקווה שתרשו לי לצרוב אותו גם בזיכרונכם.
המשך >

השקת פורום ממוני "תקווה ישראלית באקדמיה" בבית הנשיא
ד"ר אילנה פאול בנימין
ד"ר אילנה פאול וגב' מארי קופטי ,מנהלות המרכז לקידום חיים משותפים ,הן ממונות
המכללה בפורום "תקווה ישראלית באקדמיה" .הפורום פועל במסגרת "תקווה ישראלית",
מטריית פעולה רחבה המאגדת את מכלול פעולות בית הנשיא בתחומים חינוך ,אקדמיה,
ספורט ,שוק העבודה ,תקשורת ופרסום ומנהיגות .מטרת הפורום ללוות את הממונים
בפיתוח עשייתם בתוך המוסדות האקדמיים ולייצר קבוצת עמיתים ללמידה מתמשכת.
היעדים שהוצבו למוסדות האקדמיים על ידי הות"ת ובית הנשיא לשנת תשע"ז :קידום תקוה ישראלית
ברמה מוסדית (הקמת תשתית מוסדית וקיום שבוע תקווה ישראלית בקמפוס) ,והקמת תשתיות רוחביות
בין המוסדות כדי לאגד ידע ומודלים מוסדיים ולהפיצם בין כולם.

מבקרים...
מתנדבי "ידיד לספרייה" בביקור בבית ימימה
רכזות מתנדבים במיזם "ידיד לספרייה" ביקרו
במרכז ימימה שבפקולטה לחינוך ,ליום עיון בנושא
ספרות ילדים ונוער במערכת החינוך .מיזם "ידיד
לספרייה" (במסגרת "ידיד לחינוך") מרכז גמלאים
המתנדבים בספריות בתי הספר במגוון תפקידים,
הכוללים עידוד קריאה ,החלפת ספרים ,כריכה
וקטלוג .התרגשנו לפגוש אנשים שספרות הילדים
והנוער והקריאה קרובות כל כך ללבם ,ומתנדבים
בבתי הספר על מנת לעזור לילדים בתחומים אלו.

המשך >
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סטודנטים אמריקנים לומדים שותפות
ושוויוניות מהן
 32סטודנטים מאוניברסיטת LeHigh University
בפנסילבניה ,ארה"ב ,התארחו לאחרונה במכללה,
כדי ללמוד על הפעילות בקמפוס ליצירת שותפות
ושוויוניות בין סטודנטים ממגזרים שונים בחברה
הישראלית.
המשך >

מפגש מתמחים ומעצבים בתערוכת
"מבע מאיר"
מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה במשרד
החינוך ד"ר שרה זילברשטרום ,ומרכזת תקציב
ומנהל אריאלה מרידך ,הגיעו לביקור ביחידת
פורשים כנף במכללה .בביקור שבו נכחו מתמחים
ומנחים ביחידה ומנהלי בתי ספר ,הוצגו פעולות
היחידה ,וכן התקיים מפגש עם מעצבים בתערוכת
"מבע מאיר" .המפגש הסתיים בקבלת שי שכלל את
הכרזה הזוכה בתערוכה.

סטודנטיות מהמסלול לגיל הרך בביקור
בערוץ הופ!
חנה צימרמן
בביקור במשרדי הערוץ בתל אביב ,למדו
הסטודנטיות על תהליך הפיתוח של תכניות
לילדים ,ועל השיקולים החינוכיים ,הפסיכולוגיים
והתקשורתיים העומדים מאחורי כל תכנית ,שיתפו
את מפתחות התכניות בתובנות שלהן מהשימוש
ביישומי הערוץ בעבודתן עם ילדי הגן ,וגם ...פגשו
בבובות ,גיבורות תכניות הערוץ.
המשך >

סיור גנים בעמק חפר
ד"ר ירדן קדר
סטודנטיות בתכנית להכשרת אקדמאים בגיל
הרך ,בהדרכתה של המדריכה הפדגוגית נטע פרי,
ובהנחייתה של המפקחת נירית סייג ,בוגרת המסלול
לחינוך בגיל הרך בבית ברל ,יצאו לסיורים בשני
גנים מדגימים באזור עמק חפר.
המשך >
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ימי עיון וכנסים
יום האישה הבינלאומי 2017
יום העיון לציון יום האישה הבינלאומי התקיים
השנה במסגרת שיתוף פעולה של  3ממגמות
הפקולטה לחברה ולתרבות :המגמה ללימודי מגדר
בראשותה של ד"ר שרון שטרית ששון ,המגמה
לניהול ארגוני חברתי בראשותה של ד"ר אורית
אבוהב ,והמגמה לקרימינולוגיה ואכיפת החוק
בראשותה של ד"ר הלה גולן שמוחה .במרכז יום
העיון עמדו קולן של נשים וכוחן לשנות ולהיאבק.
המשך >

ד"ר שרון שטרית ששון

כנס שנתי של ארגון מנתחי התנהגות
מוסמכים
ד"ר אורית בר
הכנס השנתי של ארגון מנתחי התנהגות מוסמכים
בישראל התקיים במכללה האקדמית בית ברל,
בהשתתפות חברי הלשכה בוגרי התכניות
המוסמכות בארץ ,סטודנטים בתכנית בראשותו של
פרופ' עמוס רולידר ,ונציג מהלשכה הבינלאומית
בארה"ב.
התכנית המתקיימת במכללה שמה דגש על עבודת
מנתחי התנהגות במערכת החינוך ובבתי ספר
לילדים עם צרכים מיוחדים ,וכמענה לאתגרים עם
ילדים נורמטיביים.

אירוע פדגוגיה דיגיטלית 2017
ד"ר אסנת דגן וסיגל מורד ,היחידה האקדמית
לתקשוב
אירוע פדגוגיה דיגיטלית  2017התקיים זו השנה
השלישית במכללה האקדמית בית ברל .האירוע הוא
חלק מפעילותה של קהילת שילוב פדגוגיה ותקשוב
בהוראה ובלמידה של היחידה האקדמית לתקשוב.
המשך >
ד"ר נוע רגוניס מרצה בכנס
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נציגת מרכז ימימה בכנס המועצה הארצית של צוותי מיח"א
סיגלית אבירם בריל ,מרצה וחברת צוות "מרכז
ימימה לספרות ילדים ונוער" בפקולטה לחינוך,
נשאה את הרצאת הפתיחה בכנס המועצה הארצית
לחינוך ,שיקום וטיפול בילדים חירשים ולקויי
שמיעה.
בהרצאה בנושא "מדוע רוני צוחקת? הילד
החריג בספרות ילדים" ,נכחו יותר מ 100-אנשי
ונשות מקצוע :סייעות ,גננות ,קלינאיות ,עובדות
סוציאליות ,מרפאות בעיסוק ,פסיכולוגיות,
פיזיותרפיסטיות ומטפלות רגשיות.

הילד הזה הוא אנחנו

ד״ר אורית אבוהב ,ד״ר עינת ברעם-אשל ,הסופר יהודה אטלס ,ד״ר חנה לבנת ,המאייר דני קרמן ופרופ׳ נורית בוכוויץ

ביום רביעי  29.3.2017קיימו החוג לספרות עברית וכללית ומרכז
ימימה לספרות ילדים ונוער יום עיון לכבוד המשורר והסופר יהודה
אטלס בהגיעו לגבורות .ביום העיון ,שנשא את השם "הילד הזה הוא
אנחנו" ,נישאו הרצאות מאלפות על יצירת אטלס והשפעתה על
שירה דתית וערבית לילדים ,על שירתו ככלי בעבודה טיפולית עם
אסירים ,על עבודתו כמתרגם ועורך ,ועל גלגולי המושג "אני" בתרבות
הישראלית .יהודה אטלס וחברו דני קרמן ,שאייר את רוב ספריו ,נשאו
הרצאות מרגשות בפני הקהל ,וגם עמיתם ישראל ויסלר (פוצ'ו) כיבד
את הכנס בנוכחותו.

מפגשים
סינמה פרדיסו :מפגשים בין ספרות לקולנוע
לאחרונה התקיים המפגש הראשון בקורס "סינמה פרדיסו :מפגשים
בין ספרות לקולנוע" ,שיזם החוג לספרות עברית וכללית בראשותה
של ד"ר עינת ברעם אשל .מדובר בקורס בעל מבנה ייחודי ,שכל מרצי
החוג לספרות ומרצים אורחים משתפים פעולה בהוראתו .הקורס פתח
שעריו בפני קהל רחב של שומעים חופשיים ,שישבו לצד תלמידי
גבי קון על מרי פופינס
החוג לספרות.
במפגשים הבאים יציגו המרצים מגוון יצירות ספרות ואת עיבודיהן הקולנועיים .בין היצירות שיידונו :הקוסם
מארץ עוץ ,מרי פופינס ,חסמבה ,נער קריאה ,המקרה המוזר של ד"ר ג'קיל ומיסטר ַה ְיד ,וקן הקוקייה.
לרשימה המלאה>
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ילדים בוורוד :חד מיניות בקולנוע ובספרות ילדים ונוער
בתאריך  15.3התקיים מפגש נוסף בסדרה של מפגשי הקולוקוויום של הפקולטה לחברה ולתרבות.
ד"ר גלעד פדבה הציג את הדילמות ,האתגרים וההצלחות של הקורס הייחודי הנלמד בפקולטה אשר כמותו
אין באף מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל" :ילדים בוורוד :חד מיניות בקולנוע ובספרות ילדים ונוער".

פרויקט מנהרת הזמן
מנהרת הזמן בשת"פ עם תכנית טק
הפעילות בפרויקט מנהרת הזמן הורחבה השנה
בשיתוף עם תכנית טק ( – )TECטכנולוגיה ,חינוך
ושונות תרבותית – המחברת בין אוכלוסיות מגוונות
בארץ באמצעות תקשורת מקוונת .במסגרת
הפרויקט המשותף ,ילדים ברחבי הארץ ,מהבדואים
בנגב ועד הדרוזים בגולן ,חברו זה לזה במשימה
משותפת :לראיין את סבתותיהם על סיפור חתונתם.
המשך >

תערוכות
תערוכת פיסול סוף סמסטר שנה ב'

						
גאנה שואנה

בנימין הסנוט

						
דניאל קורן

סשה וויט
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יריד צבע טרי
יריד צבע טרי שהתקיים זו השנה התשיעית ,סיפק
כמדי שנה ,תמונת מצב של שדות האמנות והעיצוב
הישראליים ,והציג אמנות צעירה ואמנים עצמאים
מבטיחים.
בין המשתתפים היו גם אמנים רבים מהמדרשה,
בהם ליהי שני ,אפרת חכימי ,סתיו טל ,צח שיף,
קרן זלץ ,ליהי שני ,יעל כפרי ,רונה פרלמן ,רינת
גולדברגר ,דן אלון ,רותי הלויץ ועוד.

ליהי שני

סדנאות אמן שנה א'
אמנים מאוניברסיטת קרקוב בפולין ,בסדנאות שחשפו את הסטודנטים לתהליכי יצירה ,ואיפשרו להם
להתעמק בתהליכי עבודה במשך יומיים מרוכזים.

מפגשי העשרה ופיתוח מקצועי
פיתוח מקצועי במסלול היסודי
ד"ר אבי גבורה ,מד"פ ללשון
סגל המסלול היסודי בפקולטה לחינוך ,בראשותה
של ד"ר חיית שחם ,פתח את הסמסטר ,כמיטב
המסורת ,בפעילות העשרה .במפגש שמעו חברי
הסגל את הרצאתה של אפרת גל-נור ,מרצה
במדרשה – פקולטה לאמנויות ,על מרחב הביניים
בין אמנות ופדגוגיה .בהמשך ,הרצתה אורית לרר
כנפו על תהליכים רפלקטיביים לקידום ההוראה
באקדמיה .החלק האחרון במפגש הוקדש להנחיה
של ד"ר אורית גילור את חברי הסגל בפרויקט
כתיבת מחקרים העוסקים בחינוך ובפדגוגיה.
המשך >
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המרכז לקידום ההוראה
יום פיתוח סגל בפקולטה לחברה ולתרבות
בחופשת הסמסטר התקיים יום פיתוח סגל
בהשתתפות כ 30-מרצים בפקולטה בראשות
הדקאנית פרופ' נורית בוכוויץ ,וראשי המגמות
והחוגים .יום העיון הוקדש לשתי סדנאות שכללו
דיון ותרגול יישומי .סדנה בנושא פיתוח מבחנים
רבי ברירה ,הועברה ע"י ד"ר עדי לוי-ורד מומחית
בהערכה; סדנה בנושא תכנון קורס לאור הגדרת
תוצאות למידה ,הועברה ע"י יואב פרידמן ,מן הצוות
המוביל של מרכז בולוניה באוניברסיטת בן-גוריון.
בהמשך הסמסטר יוזמנו מרצי הפקולטה להשתתף בסדנה שתתמקד בפיתוח קורסים היברידיים – קורסים
המשלבים למידה מקרוב ולמידה מרחוק.

מחקר פעולה לחקר ההוראה באקדמיה
סדנה עם ד"ר מאריאן מק'ארתי ,קורק ,אירלנד
ד"ר מאריאן מק'ארתי ,שותפתנו בפרויקט הבינלאומי
 ,TachEXהגיעה לביקור והעבירה סדנה שעסקה
בתחום מחקר פעולה לחקר ההוראה באקדמיה.
בסדנה הוצגו היסודות התיאורטיים והפרקטיים
של ניהול מחקר הוראה במסגרת אקדמית .מאריאן
בדרכה האנרגטית הציגה דוגמאות לנושאים ולכלי
מחקר שבהם כל מרצה יכול לחקור את ההוראה
והלמידה בתחום הדעת שלו .המעוניינים לקבל
חומר מן הסדנה מוזמנים לפנות לד"ר חנה צימרמן,
במיילhana.zimerman@beitberl.ac.il :
לאחר הסדנה אירחנו את מאריאן בביקור במוזיאון
תל אביב ,בתערוכת הכפתורים המומלצת.

תוכנה תומכת הערכה – עוד אפשרות לבדיקת בחינות
ד"ר אורית גילור על ההתנסות החיובית בבדיקת מבחנים עם שאלות פתוחות בעזרת מערכת .TomaGrade
המשך >
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קול קורא  -קורסים אקדמים מקוונים
בMOOC-
ד"ר אסנת דגן ,ד"ר אריה בן-חיים וסיגל מורד
המכללה האקדמית בית ברל בחרה לגשת לקול
קורא העוסק בהפקת והעלאת קורסים אקדמיים
מקוונים הפתוחים לציבורים נרחבים (MOOC -
 .)Massive Open Online Coursesקול קורא זה
פורסם על ידי מל”ג וות”ת ומטה המיזם הלאומי
"ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי,
הפועלים יחד לקידום הלמידה הדיגיטלית בכלל
וקורסים אקדמיים מקוונים בפרט ,ככלי לשיפור
איכות ההוראה וחוויית הלמידה ,להנגשה של
ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה ,ולחיזוק
מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם.

דינה קבלינסקי בן דור וציפי ספרן מצלמות את ד״ר אורית גילור

המשך >

פעילויות חווייתיות
חברי הסגל צפו בהצגה "ההודאה"
בתיאטרון יפו
ד"ר אילנה פאול בנימין
חברי הסגל ובני/בנות זוגם הוזמנו על ידי הנהלת
המכללה והמרכז לחיים משותפים ,לצפות בהצגה
"ההודאה" בתיאטרון יפו .ההצגה עוסקת בבחינתם
של נרטיבים סותרים סביב אירוע אחד בשנת .1948
חברי הסגל הביעו התלהבות מההצגה וציינו את
חשיבותה לדיון פתוח בחברה הישראלית.

יום כיף לסגל המנהלי בפקולטה לחינוך
קרן אורן צוקרמן
כ 40-נשות הסגל המנהלי בפקולטה לחינוך יצאו
ליום כיף בנושא תיאטרון .היום החל בסיור מאחורי
הקלעים בתיאטרון הקאמרי בתל אביב ,שבו למדו
על ימיו הראשונים של התיאטרון ועל הדרך שעשה
עד למשכנו החדש .בהמשך ביקרו במחלקות
השונות ,בהן אביזרים ,פאות ,תלבושות וארכיון.
משם המשיכו חברות הקבוצה לסיור תיאטרלי עם
המדריך-השחקן משה פרסטר ,ושמעו את סיפורה
של השכונה הטמפלרית שרונה שהוקמה באמצע
המאה ה.19-
היום המעניין והמהנה הסתיים בארוחת פסטות
וסלטים מצוינת.
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הפקולטה לחברה ולתרבות :יום גיבוש סגל
אקדמי וסגל מנהלי
ריקי זגורי
יום הגיבוש של סגל הפקולטה התקיים השנה
ברחובותיה של יפו העתיקה ,בהדרכתו של
ד"ר עודד פוצ'טר ,סגן הדקאנית ויו"ר מועצת
הפקולטה .היום התחיל בקפה ומאפה וסיפורים
קצרים על יפו ,המשיך בסיור ברחובות המרכזיים
והצדדיים ,סיבוב קטן בשוק הפשפשים והסתיים
במסעדה טריפוליטאית ביתית.

קשרים ופרויקטים בינלאומיים
הכירו את הסטודנטים החדשים שהגיעו
אלינו מחו"ל
ענת בנסון
בתקופה הקרובה תפגשו את הסטודנטים שהגיעו
אלינו מחו"ל בתחילת סמסטר ב' ,ויהיו אתנו עד סוף
שנת הלימודים.
אלו הם אלכסנדרה ,פיליפ ,ילנה ,נזאר ,ואוקסנה
מהאוניברסיטה הפדגוגית בקראקוב ,פולין ,פביאן
מהאוניברסיטה לחינוך בלודביגסבורג ,גרמניה,
פטרה מאוניברסיטת פאלאצקי בצ'כיה ,ויסכה
מהאוניברסיטה לאמנויות באמסטרדם.
צמודים אליהם הסטודנטים שלנו מיכאל פרץ ,אליסה
דהן וניצן רביד ,שסייעו להם בהתאקלמות בימים
הראשונים בקמפוס וימשיכו לסייע להם באופן
שוטף ,וכן ידאגו לשתף אותם בפעילות הסטודנטים
בזמן הלימודים ובשעות הערב.
אתם מוזמנים לשפשף קצת את האנגלית ,לשוחח
אתם ,ולשמוע כמה הם נהנים להיות כאן.

מבט על המכללה מהגג ,ביום האוריינטציה לסטודנטים מחו"ל

פרופ' תמר אריאב פוגשת את הסטודנטים במסיבת פורים

TeachEx – Train the Trainers
ד"ר נוע רגוניס
אוניברסיטת בן-גוריון ,השותפה שלנו בפרויקט
 ,TeachExאירחה את מפגש הקונסורציום האחרון
שהתקיים בפברואר והיווה נקודת ציון משמעותית
בפרויקט :הצגת ששת המודולות של הכשרת
הסגל שפותחו בפרויקט בפני עמיתים מן המוסדות
השותפים בארץ.
המשך >
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מה קורה ב?IN2IT-
ד"ר אסנת דגן
בחודש מרץ  ,2017נפגשנו שותפי פרויקט IN2IT
בוורשה ,פולין .הפעם :בתפקידנו כצוות המפתח
את כל הקורסים ,התנסינו בפיילוטים של הקורסים
השונים ,והמשכנו בעבודת הפיתוח המאומצת.
אחת המסקנות החשובות שעולה ממפגשי הפיתוח
הללו :על אף האמצעים הטכנולוגיים שבהם אנחנו
מתקשרים בינינו בין המפגשים ,ההתקדמות הניכרת
בתהליכי הפיתוח נעשית במפגשי פנים אל הפנים.
המשך >

חדשים על המדף

ספרים ,כתבי עת ומאמרים חדשים פרי עטם של מרצים במכללה
ישראל :כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל
היסטוריה ,תרבות ,חברה ,24 ,תשע"ז2016 ,

Language Learning and Development
בכתב העת התפרסם מחקרם של ד"ר ירדן קדר וצוות
חוקרים מישראל ומארה"ב:
Little Words, Big Impact: Determiners Begin to Bootstrap
Reference by 12 Months
Yarden Kedar, Marianella Casasola, Barbara Lust, and
Yisrael Parmet
המחקר גילה כי באופן מפתיע ,כבר בגיל שנה ,תינוקות
שמפיקים מילים בודדות בלבד ,מצליחים לזהות טעויות
תחביריות קטנות ולכאורה חסרות חשיבות ש״נשתלו״
בתוך משפטים (למשל :״הכלב רדף אחרי לחתול״ במקום
״...החתול״) .ממצאים אלה תומכים בתיאוריה הבלשנית
שלפיה התינוק האנושי יוצא אל העולם מצויד בתשתית
לשונית אשר מנחה ומסייעת לו לרכוש את שפת אמו.
המאמר >

בגיליון זה מתפרסם מאמרו של ירון
בלסלב" ,עיר עברית עם אשפה עברית:
הטיפול בפסולת של תל אביב בתקופת
המנדט".
מו"ל :בית הספר למדעי היהדות ע"ש
חיים רוזנברג ,המכון לחקר הציונות
ומדינת ישראל ע"ש חיים וייצמן,
אוניברסיטת תל אביב

מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית ,כ"ד (2016 ,)43
בגיליון זה מתפרסמים מאמרים מאת שני מרצים
במכללה:
"תפיסת תפקיד ושחיקה בקרבעובדים עם מתבגרים במצבי סיכון:
היבט רב-תרבותי" ,מאמר על מחקרו
של פרופ' שלמה רומי (נכתב יחד עם
ד"ר שמחה גתהון וד"ר ירון גיל).
"הסלמתם של עימותים בין-הורייםלכלל אלימות מנקודת מבטם של
הילדים" ,מאמר על מחקרה של ד"ר יפעת כרמל.

Social Identities: Journal for the Study of Race,
Nation and Culture
בכתב העת התפרסם מאמר מאת
ד"ר קוסאי חאג' יחיא ,ראש התכנית
לתואר שני "חינוך ומורשת ערבית
בישראל" בפקולטה לחינוך ,וד"ר
בועז לב טוב ,ראש החוג להיסטוריה
בפקולטה לחברה
ולתרבות ,בנושא:
Preservation of Palestinian Arab
heritage as a strategy for the
enrichment of civil coexistence in
Israel

מו"ל :עמותת אפשר

הרבעון לעבודה סוציאלית "חברה ורווחה" ,כר'
ל"ו2016 ,)3-4( ,
בגיליון זה מתפרסם מאמרו של ד"ר עוזי
ששון (נכתב עם ד"ר חגי כץ)" :תלות
הדדית בין עסקים ובין ארגוני המגזר
השלישי בשילוב עובדים עם מוגבלויות
שכלית-התפתחותית בתעסוקה".
עורכת :פרופ' ורדה סוסקולני
מו"ל :משרד הרווחה והאגודה לקידום
העבודה הסוציאלית
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אירועים קרובים במכללה >
אירועים קרובים במדרשה >
חדשות המדרשה והמחלקה לקולנוע >

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

קידומי דרגה וקבלת תארים
ברכות לד"ר הישאם ג'ובראן לרגל קבלת תואר
"דוקטור לפילוסופיה" בתחום החינוך.

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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