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כסלו תשע״ז, נובמבר 2016

 גיליון 42
מה קורה במכללה

תערוכות

אוהל זכור לציון 21 שנים לרצח יצחק רבין - תערוכה ומפגשי שיח 

חברים מבית המדרש למורי עם מתנועת דרור ישראל הציגו במרכז לקידום חיים משותפים תערוכה לציון 21 שנה 

לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל. התערוכה שהוצגה בעברית ובערבית, סיפרה את סיפור הרצח וההסתה שקדמה 

ועל  הישראלית  הדמוקרטיה  עתידה של  על  דיונים  וניהלו  בתערוכה  סיירו  וערבים  יהודים  סטודנטים  לו. כ-600 

תפקידם של מחנכים בישראל בשמירה על הדמוקרטיה בעת הזו.

 "בית ספר לאמנות", 31.12-1.12
ביתן הלנה רובינשטיין, תל אביב

 – הרבים  את המשתתפים  הרתיע  לא  הסוער  האוויר  מזג 

תלמידי המדרשה, בוגרי לדורותיהם, מורים בעבר ובהווה, 

שהגיעו  גלריות,  ובעלי  מבקרים  אוצרים,  מנהלים, 

לפתיחת התערוכה החגיגית "בית ספר לאמנות". 

של  לפעילותה  שנה   70 המציינת  התערוכה  במסגרת 

המדרשה, מופעל במהלך חודש דצמבר בית ספר לאמנות 

ומפגשים בהנחיית  ובו מיצגים, פעילויות  פתוח לקהל, 

אמנים שהם מורים ובוגרי המדרשה. 

המשך<<<

ראיון עם אוצר התערוכה<<<

למערכת השעות המלאה<<<

http://www.calcalist.co.il/consumer/articles/0,7340,L-3702837,00.html
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/nov16/pages/omanut.aspx
http://www.tamuseum.org.il/Data/Uploads/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA.pdf
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אירועים
אירועים קרובים במכללה ובמדרשה<<<

אירועי החודש בגלריית המדרשה – הירקון 19<<<

מחדשות המחלקה לקולנוע<<<

קבוצת מורות מתחילות מתנסות בפעילות גיבוש באמצעות חישוק

פתיחת שנה T.A.A.M בסטודיו

כנסים, סדנאות וימי עיון

חינוך להיערכות בחירום
כנס החירום הלאומי נערך זו השנה החמישית בהשתתפות 

550 איש מגופי הביטחון המרכזיים, בהם פיקוד העורף, 

המקומי  השלטון  רח"ל,  מד"א,  זק"א,  ישראל,  משטרת 

וחברות פרטיות.

המשך<<<

עידן הליכוד
סדרת מפגשי הקולקוויום הפקולטטי בפקולטה לחברה 

בן  סיגל  ד"ר  של  מרתקת  בהרצאה  נפתחה  ולתרבות, 

רפאל-גלנטי, על "הליכוד כמפלגה דומיננטית". ד"ר בן 

רפאל הציגה את "המפלגות הדומיננטיות" שחולשות על 

רוב משמעותי של מושבי הפרלמנט ושולטות במשך דור 

אחד לפחות, תוך הובלת שינוי מהותי בתשתית הערכית 

של החברה.

פורשים כנף: 
מערכי ליווי ותמיכה במורים מתחילים

כ-450 מורים מתחילים משתתפים בסדנאות המתקיימות 

במכללה במסגרת מערכי ליווי ותמיכה למורים חדשים. 

כוללים  להוראה  וב'  א'  בשנה  למורים  התמיכה  מעגלי 

סדנאות בשיתוף "קשת", ליווי אישי בבית הספר על ידי 

מורה מלווה או בגן הילדים על ידי גננת מנוסה, וכן יעץ 

להוראה.  כנף  פורשים  ביחידת  הצורך,  במידת  פרטני, 

בשנים  הנשירה  תופעת  את  לצמצם  במטרה  זאת  כל 

הראשונות ולסייע למורים לפתח חוסן מקצועי.  

המשך<<<

http://www.beitberl.ac.il/about/events
http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/exhbitions_galleries/hayarkun/events/pages/default.aspx
http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/maslulim/kolnoa/cinema_news/pages/default.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/nov16/pages/herum.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/nov16/pages/beginners.aspx
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תרגיל דקאן – שליטה מרחוק

שנת הלימודים במדרשה  נפתחה בתרגיל דקאן בנושא remote conrol – שליטה מרחוק. כל סטודנט הציג במשך 

דקה עבודה/מחשבה/רעיון/אובייקט/וידאו/מופע/סרט/פסקול המתייחסים לכותרת שליטה מרחוק.  

סדנאות והשתלמויות בתקשוב – 
אז והיום

צוות היחידה האקדמית לתקשוב קורא למרצים לענות 

על שאלון קצר שיאפשר לצוות היחידה לבנות תכנית 

במהלך  ולמידה.  בהוראה  תקשוב  בשילוב  סדנאות 

לסגל  סדנאות  מגוון  היחידה  הציעה  האחרונות  השנים 

האקדמי, בהן אתר מלווה קורס, למידה מרחוק, שימוש 

ב-moodle למטרות פדגוגיות מגוונות, למידה שיתופית 

ולמידה ניידת. תכנית הסדנאות החדשה תיבנה בהתאמה 

לתשובות על השאלון.

שאלון סקר למרצים<<<

תותבת,  רגל  עם  ילדה 
עבד אל קאדר בראא

יחסי יהודים וערבים בישראל – 
עכשיו והעשור הבא

ד"ר רוידה אבו ראס השתתפה בסמינר בינלאומי, פרי שיתוף פעולה בין אוניברסיטת 

את  הדגישה  ראס  אבו  ד"ר  יורק.  ניו  באוניברסיטת  ישראל  ללימודי  והמרכז  חיפה 

תפקיד החינוך והפעילויות החינוכיות בקירוב בין האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה 

היהודית בארץ, וכן סקרה יוזמות מוסדיות כמו פרויקט מנהרת הזמן במכללה, והקמת 

מרכזים לחיים משותפים במכללה ובמוסדות חינוך אחרים. ד"ר אבו ראס הדגישה את 

העדר המדיניות של משרד החינוך בנושא, שהוזכר לאחרונה גם בדוח מבקר המדינה.

ממטרות, שלומית לק

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQWu6GK2dozPcjXCJ31qka5D5_s_1Lgu-nCKMxx4EAkF9sUg/viewform
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ADVED 2016
ד"ר מואניס טיבי מהחוג למדעי המחשב במכון האקדמי 

 ADVED 2016 הערבי לחינוך, השתתף בכנס הבינלאומי

באיסטנבול. הרצאתו עסקה בנושא: 
Attitudes of Computer Science Students towards the 
use of Structured and Unstructured Discussion Forums 
in fully Online Courses. 

קשרים בינלאומיים 

מהדקים את היחסים עם רומניה
ופוליטיקה  לממשל  הפקולטה  דקאן  טאראנו,  פרופ' 

בבוקרשט,  ופוליטיקה  ממשל  למנהל,  באוניברסיטה 

הגיע למכללה כאורח הפקולטה לחברה ולתרבות. 

המשך<<<

?IN2IT-מה קורה ב
יגר, ד"ר בועז לב טוב,  ד"ר אורית אלמוג, ד"ר לאה 

ד"ר עוזי ששון וד"ר אסנת דגן, אנשי הסגל השותפים 

קורסים  בפיתוח  אלה  בימים  עסוקים   ,IT2IN בפרויקט 

קבוצת  של  משותפת  עבודה  פרי  מרחוק,  ללמידה 

מפתחים ממכללות שונות בארץ ושותף אירופי. 

המשך<<<

ברכות חמות
למרכז לקידום חיים משותפים על חנוכת בית 

חדש לפעילותו.

http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/nov16/pages/romania.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/nov16/pages/in2it.aspx
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חדשים על המדף
ספרים, כתבי עת ומאמרים חדשים פרי עטם של מרצים במכללה

EduPedia המרכז להוראת המתמטיקה באתר

המתמטיקה  להוראת  במרכז  שפותחו  חקר  פעילויות 

הועלו לאתר EduPedia. הפעילויות תואמות את תכנית 

הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי וכן פעילויות 

לחגים: חנוכה, פורים ופסח. הפעילויות כוללות: מעטפת, 

ועזרים  לתלמיד  פעילות  למורה,  דידקטיות  הנחיות 

נלווים.

בחיפוש התוכן הקלידו: בית ברל. חקרו ותיהנו.

>>> EduPedia אתר

 

מניתוק לשילוב: היבטים בחינוך ילדים ונוער בסיכון, 

גיליון מס' 19, תמוז תשע"ו, יולי 2016

ובהוצאת משרד  ויטנברג  ניר  של  בעריכתו  זו,  חוברת 

החינוך, מציגה בפני הקוראים מאמרים עיוניים ומחקריים 

העוסקים בתחום נוער בסיכון, יוזמות חינוכיות בעבודה 

עם ילדים ונוער בסיכון וביקורת ספרים. 

בחוברת מופיעים שלושה מאמרים שנכתבו ע"י מוסמכות 

במחזורים  בסיכון  נוער  בקידום  שני  לתואר  התכנית 

רבהון- נטע  ד"ר  עם  שלום  בן  )מירב  והשני  הראשון 

דמתי, דורית הינדי ונטלי צדק עם ד"ר מאיר טייכמן(. 

אברהים  ד"ר  של  מאמרו  בחוברת  מתפרסם  כן  כמו 

מחאג'נה, חבר סגל המכללה. 

חלקת לשון: כתב עת לבלשנות עיונית ושימושית, 

מס' 49, תשע"ז

ד"ר  של  מאמרה  זה מתפרסם  בגיליון 

חגית שפר, "כבר" ו"עוד" – המשמעויות 

הקונספטואליות והפרוצדורליות".

עורכות: נוגה אילני ופנינה טרומר

הישראלית  האגודה   – איל"ש  מו"ל: 

ללשון  המגמה  שימושית,  לבלשנות 

אביב,  תל  אוניברסיטת  העברית, 

וללשונות  העברית  ללשון  המחלקה 

שמיות, אוניברסיטת בר-אילן

מבוא לתאוריות קולנועיות

בני בן-דוד, סנדרה מאירי 

הספר מבוא לתיאוריות קולנועיות 

לגישת  ומקיף  נרחב  מבוא  מציע 

מרכזיות.  קולנועיות  תיאורטיות 

הוא פורש בפני סטודנטים לקולנוע, 

בקולנוע,  שמתעניין  מי  כל  ובפני 

האופנים  בדבר  נרחב  ידע  גוף 

על  לחשוב  אפשר  שבהם  השונים 

מהות המדיום הקולנועי, על מכלול 

יחסיו עם אמנויות אחרות ועל אופי 

החוויה של הצופה באולם הקולנוע. 

צילום אופקי

חיים דעואל לוסקי

ספר עיון מאת אריאלה אזולאי על 

אמנותו של חיים דעואל לוסקי.

אזולאי  שכתבה  מסה  כולל  הספר 

לוסקי,  דעואל  של  הפרויקט  על 

ושיחה  לוסקי,  של  יצירות  קטלוג 

המונה  החוקרים-היוצרים  שני  בין 

את נקודות הממשק שלהם ומחדדת 

את ההבדלים ביניהם.

מו"ל: רסלינג

המכללה בכלי התקשורת

הפקולטה לאמנויות - המדרשה בכלי התקשורת

המכון האקדמי הערבי לחינוך בכלי התקשורת

http://www.edupedia.co.il/
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/publishes/
http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/about/in_the_press/pages/default.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/publishes/documents/arabpr/machon_aug16.pdf
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עובדים ומינויים חדשים 

מורן הורסקי לנצר הצטרפה ליחידה לגיוס משאבים

ניסים משה הצטרף ליחידת רכש ותפעול

קידומי דרגה וקבלת תארים

ד"ר אלה לוריא לרגל קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת בר אילן

ד"ר שלומית לנגבוים, על מינויה לראש החוגים לגיאוגרפיה וארץ ישראל בפקולטה לחברה ולתרבות. 

ד"ר לנגבוים מחליפה את  ד"ר אמיר גלילי

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

ברכות חמות
המדרשה גאה לברך את האמנית אניסה אשקר, 

בוגרת המדרשה, על זכייתה בפרס מפעל הפיס 

לאמנויות ע"ש לנדאו בתחום האמנות החזותית 

לשנת 2016.

המשך<<<

ברכות
לקרן גלר, בוגרת המדרשה, על פתיחת תערוכת 

היחיד שלה "סינדרום פירנצה" בגלריה רו-ארט. 

על התערוכה<<<

ברכות
לדינה שנהב, מרצה במחלקה לחינוך לאמנות 

לרגל פתיחת התערוכה  ודקאנית הסטודנטים, 

"עבודות חדשות" בגלריה נגא. 

על התערוכה <<<

ברכות
הצגת  לרגל  המדרשה,  בוגרת  דעאס,  למאי 

הצגת תערוכת יחיד ראשונה בגלריה רוזנפלד. 

על התערוכה<<<

http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/nov16/pages/anisa.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/nov16/pages/shanhav.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/nov16/pages/geler.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/nov16/pages/may.aspx



