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מה קורה במכללה

חשוון תשע״ז ,אוקטובר 2016

דברים לזכרו של הנשיא התשיעי מר שמעון פרס
ד"ר אהרן זיידנברג
ערב השנה החדשה הלך לעולמו מר שמעון פרס ,הנשיא התשיעי של מדינת ישראל .פעולותיו
למען המדינה והחברה בישראל רשומות בדפי ההיסטוריה וזכו להבלטה רבה לאחר מותו.
מעטים יודעים על תרומתו למכללה האקדמית בית ברל ,ואני מבקש לנצל במה זו כדי לפרוש
את מעשיו ולציין תרומה זאת.
המשך>>>

פותחים שנה
קמפוס מחודש
סטודנטים חדשים וממשיכים שהחלו את שנת הלימודים במכללה ,פגשו קמפוס ירוק ,יפה ומחודש ,חניות משודרגות
ומבנים מחודשים.

סגל המכללה
כמדי שנה נאספו חברי הסגל האקדמי והסגל המנהלי
לציין את פתיחתה של שנת הלימודים האקדמית .השנה
נוסף לאירוע נופך חגיגי במיוחד עם הצגת המיתוג החדש
של המכללה על ידי דורון גולדנברג ויהורם דוידי מחברת
״פירמה״ שליוו את המכללה בתהליך משך כשנה .בנוסף
כלל האירוע הרצאה מעוררת השראה של אופירה רותם,
מנכ"לית לשעבר של תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו",
שסיפרה את סיפורה האישי והדגימה כיצד מתוך הקושי
והכאב הצליחה לפרוץ ולשפר את איכות חייהם של בני
נוער עם צרכים מיוחדים .בחלקו השני של האירוע הציגו
נשיאת המכללה ומנכ"ל המכללה את תכנית העבודה
המכללתית לשנה"ל תשע"ז.
שנה טובה ופורייה לכולם!

המרצים החדשים
כחלק ממסורת ארוכת שנים ,התקיים גם השנה מפגש קבלת פנים למרצים החדשים במכללה כדי לסייע להם
להתחיל את עבודתם ברגל ימין .מטרות המפגש שמתקיים באחריות המרכז לקידום ההוראה ואגף כוח אדם ,לערוך
למרצים היכרות עם הסגל האקדמי ובסגל המנהלי במכללה ,והיכרות עם הקמפוס ,וכן להכיר את המרכז לקידום
				
ההוראה הפועל לשם שיפור ההוראה במכללה.
המשך>>>
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והזוכים בתחרות האינסטגרם הם...
במסגרת אירועי פתיחת השנה התקיימה במכללה תחרות אינסטגרם נושאת פרסים לסטודנטים.
פרס ראשון  -״שנה אחרונה עם רגל אחת בחוץ״

פרס שני  -״כבר_הכנו_את_התחת״

חבילת ספא מלכותית זוגית

כרטיסייה לקפה  +מאפה בקפטריה

"פורשים כנף" בסגנון פצ'ה קוצ'ה
המפגש הראשון של צוות יחידת "פורשים כנף להוראה"
התקיים במתכונת של "פצ'ה קוצ'ה" :היצגים קצרים
במסגרת זמן קצוב ( 7דקות) .המדריכים תרגלו יוגה,
שיתפו במודלים של התמודדות עם קונפליקטים,
בקריאת כרזות ,בניתוח מונחה של מצבי הוראה-למידה
טעונים ובפעילויות היכרות וגיבוש.
ד"ר אורית דהן וד"ר הימאת חג יחיא

מעורבות חברתית – גם לסטודנטים בינלאומיים
עם פתיחתה של שנת הלימודים התקיים מפגש של סטודנטים בעלי אוריינטציה חברתית עם נציגי העמותות
הפועלות בסביבת המכללה האקדמית בית ברל .בין עשרות הסטודנטים הייתה גם הסטודנטית Janika Meissnest
מגרמניה .ג'ניקה שדוברת גרמנית כשפת אם ואנגלית ברמה גבוהה מאוד ,תבצע את הפעילות החברתית שלה
במסגרת עמותת פו"ש ,ותחנוך תלמיד תיכון בשפה האנגלית.

מאירועי החגים
חברה ותרבות בסוכת ראש העיר
ד"ר אורית אבוהב ,ראש המגמה לניהול חברה וקהילה,
הוזמנה בחול המועד סוכות להתארח באירוע "סוכת ראש
העיר" של ראש עיריית כפר סבא .אורית הציגה היבטים
חברתיים ותרבותיים של אירוח והכנסת אורחים ,וכך
סיפרה:
המשך>>>

נציגות למכללה בפסטיבל הסרטים בחיפה
"נשות החופש" ,סרטה של הבמאית עביר זייבק חדד,
מרצה במכון האקדמי הערבי לחינוך ,הוקרן בהקרנה
חגיגית בפסטיבל הסרטים בחיפה.
המשך>>>

2

תערוכה :בית ספר לאמנות
אוצר :אבי לובין
אירוע הפתיחה לציון  70שנה למדרשה יהיה בהשקת
התערוכה "בית ספר לאמנות" שתתקיים ב 1.12-בביתן
הלנה רובינשטיין במוזיאון ת"א לאמנות .התערוכה
תוצג במוזיאון למשך חודש ימים.
המשך>>>

לאירועים נוספים במדרשה >>>

מחדשות המחלקה לקולנוע
טיפה ,סרטו של סטודנט המחלקה יותם קניספל ,זכה
בפרס הסרט הקצר הטוב ביותר בתחרות העלילתית
של פסטיבל Kinofest International Digital Film Festival
ברומניה.
מנימוקי השופטיםThe film was remarked for the :
sensitive, natural, human approach; The remarkable
play of the young actors; for the courageous subject
(uncomfortable, even tabu), for the perfect image and
the impeccable technical realization.
כמו כן ,זכה הסרט בפרס סרט הנוער הטוב ביותר
בפסטיבל  A-FestFilm Gjirokastraבאלבניה.
בנובמבר ישתתף הסרט בפסטיבל IFF Golden Anteaters
 2016בלובלין ,פולין.

צילומי סרט האמצע תותים של סטודנטית המחלקה
שקד קציר נערכו החודש בעמק יזרעאל.
בסרט משתתפים אבי פניני בתפקיד סבא אהרון החולה
באלצהיימר ,וריקו פרץ בתפקיד הנכד אורן.

הסרט אסור לשחק באוכל של סטודנט המחלקה דניאל
רימון זכה בפרס השחקן הטוב ביותר.
עודד מנסטר זכה בפרס על משחקו בסרט במסגרת
פסטיבל Bloody Horror International Film Festival -
 BHIFFבקנדה.
כמו כן ,הסרט ישתתף בפסטיבל LeglessCorpse Film (LC
 Films) Halloween Short Film Festivalבאלבמה ,ובפסטיבל
 Apocalypse Laterבפיניקס ,ארה"ב ,וכן בפסטיבל Tula
 International Film Festivalבטולה ,רוסיה.

לחדשות נוספות של המחלקה לקולנוע >>>
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קשרים בינלאומיים
מפגש עם חוקרים מרומניה
ד"ר אבי ביצור ,ראש המגמה לביטחון והגנת העורף ,בפקולטה לחברה ולתרבות ,והדקאן ד"ר נורית בוכוויץ ,אירחו
משלחת מהאוניברסיטה לממשל ,מנהל ופוליטיקה בבוקרשט .המשלחת בראשות ד"ר ראדו קאקטו ,הגיעה לארץ
במסגרת חילופי מרצים בתכנית ארסמוס ,+וחבריה עוסקים במחקר הקושר בין אלימות לפוליטיקה בארצות המעורבות
בקונפליקטים שונים .החוקרים מרומניה נפגשו עם ראשי מגמות וחוגים ומרצים בפקולטה וראיינו חלק מהם .הביקור
חיזק את קשרי הפקולטה והמכללה עם האוניברסיטה ,ובעקבותיו מתקיים שיתוף פעולה למטרות מחקר בין חברי
המשלחת לבין ד"ר עדי בינס .ב 1-בדצמבר צפוי ביקור נוסף של פרופ' טאראנו ,סגן דקאן האוניברסיטה בבוקרשט.

כנסים ,סדנאות וימי עיון
לונדון כן חיכתה להם
ד"ר שגית מור ,ראש החוגים למקרא ותרבות ישראל
בפקולטה לחברה ולתרבות ,וד"ר אמיר גלילי ,ראש
החוגים ללימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה – אדם וסביבה,
השתתפו בכנס האגודה האירופית ללימודי מדינת ישראל
( )EAISבלונדון .ד"ר מור הרצתה על גבולות בהגות יהודית
בתקופת המשנה והיבטיהם העכשוויים; ד"ר גלילי הרצה על
החברה הבדווית והתהוות הגבולות המדיניים של ישראל.
לבד מהרצאות ופיתוח קשרים אקדמיים למדו הנציגים
שלנו על המבנה העירוני של העיר ועל התרבות התוססת
שלה.

היחידה האקדמית לתקשוב :הצטיינות
בלמידה ניידת
רגע לפני פתיחת שנת הלימודים ,התקיים מפגש "הצטיינות
בלמידה ניידת" לסיכום פרויקט ההוראה והלמידה הניידת
שהתקיים בסמסטר ב' בשנת תשע"ו .הפרויקט כלל כ20-
מרצים ששילבו בקורסים שלהם למידה ניידת באמצעות
אייפדים .המרצים קיבלו הדרכה אישית כיצד לשלב את
האייפדים בתהליכי ההוראה-למידה וכן ליווי אישי בכיתה
על פי הצורך.
המשך>>>
מלי ליבוביץ ,ד"ר רימונה כהן וד"ר שירלי נתן-יולזרי

סדנאות והשתלמויות בתקשוב
ספטמבר ונובמבר 2016
צוות היחידה האקדמית לתקשוב מזמין את המרצים
להשתתף בסדנאות והשתלמויות בתקשוב .ההשתלמויות
והסדנאות נועדו להציף כלים טכנולוגיים חדשים שהמרצים
יוכלו לשלבם בתהליכי ההוראה-למידה-הערכה שלהם.
המשך>>>
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מיט"ל :היערכות וחידושים בmoodle-
סיגל מורד ,יועצת פדגוגית ביחידה האקדמית לתקשוב,
הציגה את רכיב הערכת עמיתים ב moodle-ואת השיקולים
הפדגוגיים בהפעלתו במסגרת יום עיון שהתקיים במיט"ל
ב .20.9.2016-יום העיון עסק בנושא היערכות וחידושים
ב.moodle-
המשך>>>

המרכז לקידום ההוראה :קריאה מודרכת לפיתוח חשיבה ביקורתית תיאורטית

עד כמה צריך להבין טקסט עיוני כדי לדון בו? שאלה זו ושאלות נוספות עלו בסדנה לקריאה מודרכת לפיתוח
חשיבה ביקורתית תיאורטית שהתקיימה בהנחייתה של ד"ר רועית דהן ,מרצה לפילוסופיה במכללה.
המשך>>>

יום גיבוש
סגל המרכז לקידום ההוראה וסגל היחידה האקדמית
לתקשוב יצאו ליום גיבוש בתל אביב.
המשך>>>
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חדשים על המדף

ספרים ,כתבי עת ומאמרים חדשים פרי עטם של מרצים במכללה

מפגשי תרבות :מעגל החיים ביהדות ,באסלאם ובנצרות,

החינוך הערבי פלסטיני בישראל:

גיליון מס'  ,5תשרי ,תשע"ז
הגיליון כולל את המאמרים הבאים:

נתונים ,השלכות ואופקים
חאג' יחיא קוסאי ועראר ח'אלד

מוחמד אמארה  /מרחב משותף –
שרטוט קווים ראשוניים
עבד אלרחמן מרעי  /ערבי ,דבר
עברית! היבטים סוציולינגוויסטיים,
תרבותיים ואידיאולוגיים
סיגל בן רפאל גלנטי  /עידן הליכוד:
תפיסה פוגשת מציאות
לאה יגר  /טעות בזיהוי עובר אורח
חף מפשע :האם גם אתם תזוהו
כפושעים?
יהושע גתי  /מדרש יונה :לפשר העימות בין הנביא לאלוהים
שירלי נתן-יולזרי  /עיצוב הזמן והמרחב באמצעות החזרה
המקשרת באפוס האוגריתי :עלילת אקהת

הספר כולל שלושה פרקים .הראשון
מתמקד בשבעה מישורים של החינוך
הערבי פלסטיני בישראל :כוח האדם
בהוראה ,התכנים ותכניות הלימודים,
ההישגים הלימודיים ,מאפייני בוגרי
החינוך הערבי ,הפרטת החינוך הערבי,
סוגיית הקמת אוניברסיטה ערבית,
ניידות

סטודנטים

ערבים

לחו"ל.

הפרק השני מציג המלצות וכיוונים
עתידיים .הפרק האחרון מציג נתונים
סטטיסטיים אודות החינוך הערבי על כל שלביו.
מו"ל :מרכז מחקר השפה ,החברה והתרבות הערבית ,המכון

אחמד נאסר  /התפתחות ביקורת הספרות הערבית המודרנית
נורית בוכוייץ  /מסע אל הנצח ברומן "והיום איננו כלה"
לצ'ינגיס אייטמטוב
גלעד פדבה  /מפגשים עם תרבות ורודה :לקראת הכלה
וקבלה של מיעוטים מיניים
אבי ביצור  /חוסן ועמידות נפשיים – הזקן הישראלי מול
האיומים על העורף האזרחי :לקח מבצע "צוק איתן"
עורכים :חברי סגל המכללה ד״ר עבד אלרחמן מרעי
וד"ר נורית בוכוייץ
עיצוב הכריכה והחוברת וצילום חלק מן התמונות :רויטל
רוזנשטרום

האקדמי הערבי לחינוך

The Beit Berl English Times
הגיליון השביעי של העיתון המקוון של המסלול לאנגלית
כולל כתבות של סטודנטים מהמסלול על פעילויות
ואירועים שהתקיימו בשנת הלימודים תשע"ו.
לגיליון המלא>>>

להבין הבנה ,ללמד להבין :מושגים ומעשים

מו"ל :המכללה האקדמית בית ברל

הבנה היא מטרת ההוראה והלמידה,
ובכל זאת רוב התלמידים רוב הזמן
כתב העת לעיון ולמחקר בחינוך" :דפים" ,63 ,תשע"ו

אינם מבינים; הם זוכרים (במקרה

המאמר הפותח את הגיליון נכתב

הטוב) ,אך לא מבינים .מדוע? משום

ע"י ד"ר זהר טל (המלמד במכללה

שהבנה

ורגשי

האקדמית בית ברל) ,וד"ר חיה

מורכב ,הישג שלא קל להגיע אליו.

במכללה

האסופה "להבין הבנה ,ללמד להבין"

אישיים

מסבירה מהי הבנה וכיצד אפשר

ובחירת תכנית לימודים לתואר שני

לטפח אותה בבתי הספר ובמסגרות

בחינוך"

אחרות.

עורך :דן ענבר

עורך :פרופ' יורם הרפז ,המכללה האקדמית בית ברל

מו"ל :מכון מופ"ת

מו"ל :מכון מופ"ת

אלטרץ

(אשר

לימדה

בעבר):

"עוגני

קריירה
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היא

מצב

שכלי

המכללה בכלי התקשורת
הפקולטה לאמנויות  -המדרשה בכלי התקשורת

הפקולטה לחברה ולתרבות
ד"ר גלית אהרון על מינויה לראש המגמה למנהל ומדיניות ציבורית
וראש המגמה לפיתוח ארגוני וישוב סכסוכים.
ד"ר אלון לבקוביץ על מינויו לראש החוג למדעי החברה והאזרחות.

חברי סגל מנהלי חדשים
נטע הראל
לירון קלינה
תהילה אדרי אפשטיין
עביר (רבאב) בראנסי

הפקולטה לאמנויות – המדרשה
נעמה ברני שסיימה את עבודתה במזכירות הפקולטה לאמנויות.
סמר אבו חמדאן על הצטרפותה למזכירות הפקולטה לאמנויות.

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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