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אירוע פתיחת שנת הלימודים תשע"ח

כמדי שנה נאספו חברי הסגל האקדמי והסגל המנהלי לציין את פתיחתה של שנת הלימודים האקדמית.
האירוע כלל ברכות של פרופ' תמר אריאב לקראת שנת הלימודים החדשה ,מבט על השנה שחלפה ותכניות
עתידיות .בהמשך התקיימה הרצאתה של הפסנתרנית הבינלאומית ד"ר אורית וולף ,על מצוינות ,מנהיגות,
יצירתיות ,הטבעת חותם וכל מה שביניהם ,בליווי קטעי נגינה על הפסנתר .שי אסא ,מנתח תהליכים
ומשאבים ,הנחה את האירוע.

חיבורים ראשוניים במסלול ללימודי
תרפיה באמנות
המחלקה לטיפול באמנות פתחה את שנת הלימודים
בהפנינג חגיגי של משחק ויצירה משותפת תחת
הכותרות "חיבורים ראשוניים" ו"האכלה והכלה".
בחלקו השני של האירוע התקיים דיון בתערוכתו
של אסף רותם על אודות היצירה והמעשה האוצרותי
כפונקציה טיפולית.
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זה הטיפ שלי לשנה החדשה
בתחרות טיפים שערכה יחידת השיווק בפייסבוק
לקראת פתיחת השנה ,זכו שני הסטודנטים השנונים
גיל ניר  -בחבילת ספא זוגית ,ואדם בר שי -
בכרטיסיית קפה ומאפה חינם בקפטריה.

מעורבות חברתית
סטודנטים בקהילה
השנה החדשה של פרויקט המעורבות החברתית
במכללה נפתחה במפגש היכרות שבמהלכו התוודעו
הסטודנטים לקישור בין האקדמיה לקהילה,
לתכנית הקורס המלווה המקוון בהנחיית ד"ר ג׳קי
זבולון ,ולהזדמנות בפניהם להתנדב בקהילה בהמרת
 2נקודות זכות לתואר .במפגש נכחו דקאן הסטודנטים
ד"ר יעקב (ינקי) טפלר ,ד"ר יעקב (ג'קי) זבולון מרכז
מעורבות החברתית ,ראש מנהל סטודנטים ציפי בשן,
סטודנטים ונציגי העמותות.
המשך>>>

זיכרונות יוצרים קהילה בשותפות עם
האגף לילדים ולנוער בסיכון
מיזם  - TARASAזיכרונות יוצרים קהילה ,שם את
המכללה האקדמית בית ברל על המפה ,והפעם
באמצעות שיתוף פעולה נרחב עם אגף א' לתיעוד
משפחות הילדים שבהם מטפל האגף ברחבי הארץ.
שיתוף הפעולה נחשף במהלך כנס פתיחת שנת
הלימודים שהתקיים באוניברסיטת תל-אביב
במעמד כ 700-אנשי חינוך העובדים עם ילדים
ונוער בסיכון ברחבי הארץ .צוות מנהרת הזמן
הדגים כיצד המיזם יכול להעניק משמעות וחשיבות
לתלמידים ולמשפחותיהם ,וכיצד תיעוד הזיכרונות
מתבצע בשטח .כמו כן הוצגו כמה מן הזיכרונות
להתלהבותם של הנוכחים .שיתופי פעולה נוספים
כבר נרקמים מאחורי הקלעים.
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תערוכות
"אסף שלא הכרנו"
במהלך חודש אוקטובר הוצגה תערוכת יחיד לזכרו
של אסף רותם ,אמן מבטיח ובוגר בהצטיינות של
הפקולטה לאמנויות במכללה האקדמית בית ברל.
הרעיון להקמת התערוכה עלה במסגרת הקורס
לאוצרות ,וכמחווה לחבר מספסל הלימודים ואמן
מוכשר.
אסף צייר סדרת דיוקנאות של אמנים בפתיחות של
תערוכות ,של עצמם ושל אחרים ,כשהמושא העיקרי
בעולם האמנות על פי תפיסתו היו דמויות של
אמנים ידועים ומוכרים .עבודותיו היו צבעוניות עזה
ומלאות חיים ,רובן בטכניקה של אקריליק על קנבס.
אסף ,יליד  ,1990שם קץ לחייו לפני כשנה וחצי
והותיר אחריו אוצר עבודות עצום.
אוצרות התערוכה :לירן בר שם ,מיטל הבר כנן וניצן
רביד.

"הגונב מצייר צייר"
תערוכת ציורים של בוגרי המדרשה ,מייצרת נקודת
התבוננות על קבוצת ציירים עכשוויים ומקומיים
שפועלים בארץ .העבודות שהוצגו בתערוכה
מייצרות קשר חומרי ,ציורי ונושאי עם עבודות
ואמנים לאורך ההיסטוריה .זאת ,לאור ההנחה כי כל
צייר מתחפש בדרכו לציירים אחרים ,חוצה תרבויות
ומאמץ לעבודותיו קו ,כתם וקומפוזיציה.
אוצר :ארז אוזן
משתתפים :ארז אוזן ,רותם רוזנבוים ,נמרוד סודאי,
הראל לוז ,טליה רז ,נעם ונקרט ,יערה אורן ,גדי
קוזיץ ,אנדרס גורביץ ,גיא לוי ,עופרה אוחנה ,לירון
חוגג ובועז ארד.

תערוכות ואירועים נוספים במדרשה>>>
ימי עיון
מתנדבי "ידיד לספרייה" מעודדים קריאה
בספטמבר ביקרה במרכז ימימה קבוצה נבחרת של
מתנדבי "ידיד לספרייה" ליום עיון ראשון בנושא
ספרות ילדים ונוער במערכת החינוך .יום העיון
התקיים במסגרת השתלמות שמעביר צוות מרכז
ימימה למתנדבים בספריית המרכז .לאחר מפגש
קודם שיועד לרכזי תחום הספריות ,בחרו מתנדבי
"ידיד לספרייה" במרכז ימימה כ"בית".
המשך>>>

ד״ר חנה לבנת ,ראש מרכז ימימה
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נשים ערביות עושות קולנוע
בחודש אוקטובר התקיים יום עיון של המחלקה
לקולנוע שהתמקד הפעם בנשים ערביות שיוצרות
קולנוע .היום כלל שיחות עם היוצרות מהא חאג'
ועביר זייבק חדאד ,והקרנה של סרטיהן "נשות
החופש" ו"עניינים אישיים".

חילופי סטודנטים
סטודנטים מהמכללה לומדים באירופה
ארבעה סטודנטים מהמכללה יצאו בספטמבר
ללמוד במשך סמסטר במוסדות אקדמיים באירופה,
במסגרת תכנית ארסמוס +לחילופי סטודנטים.
אור פטר ,סטודנט שנה ג' מהמדרשה ,נמצא בהולנד,
ב Breitner Academy-שהיא חלק מAmsterdam-
.University of the Arts
מיכאל פרץ ,סטודנט שנה ד' במסלול הבלתי פורמלי
עם התמחות בלימודי ארץ ישראל ,נמצא בפולין,
ב.Pedagogical University of Krakow-
אליה וייס ,סטודנטית שנה ד' במסלול הבלתי
פורמלי עם התמחות בלימודי הסביבה וחקלאות,
לומדת באוסטריה ,ב.Innsbruck University-
שחר סלם ,סטודנטית שנה ג' במסלול היסודי
עם התמחות במתמטיקה ,לומדת בגרמניה,
ב.Ludwigsburg University of Education-
בהצלחה לכולם.

נשות החופש

אור פטר

מיכאל פרץ

אליה וייס

שחר סלם

יום אוריינטציה לסטודנטים בינלאומיים בקמפוס
שבעה סטודנטים מאוסטריה ,צרפת ,צ'כיה וגרמניה,
הגיעו ללמוד במכללה בסמסטר א' .חמישה מהם
ילמדו קורסים באנגלית בפקולטה לחברה ולתרבות
ובפקולטה לחינוך ,ושתי סטודנטיות ילמדו
במדרשה.
בהגיעם לקמפוס משתתפים הסטודנטים ביום
אוריינטציה להיכרות ראשונית עם הקמפוס ומפגש
עם בעלי תפקידים ,שמארגן המשרד לקשרים
בינלאומיים אקדמיים .הסטודנטים מלווים על ידי
אליסה דהן ,סטודנטית להוראת אנגלית ,שנמצאת
בקשר יומיומי איתם ודואגת לשלב אותם חברתית.
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פרסים והוקרה

עיטור הצטיינות לד"ר חנה לבנת
על תרומתה ליצירה לילדים
העיטור יוענק במהלך כנס "הפנקס" השישי לספרות
ילדים ונוער.
חנה היקרה ,ברכות רבות מכולנו בפקולטה
לחברה ולתרבות! פועלך עבור ספרות הילדים
רב ועשיר ,עשייתך בשנים הרבות שאת
עומדת בראש מרכז ימימה לחקר ספרות
הילדים והנוער ולהוראתה ברוכה וחשובה,
ואת ראויה לכבוד שניתן לך.

 3בוגרות המסלול לתואר שני בחינוך לאמנות זכו בפרס על עבודות גמר מצטיינות
הפרס מטעם המרכז לקידום חיים משותפים ,ניתן
לבוגרות :שרית פולס ,בהנחיית ד"ר רותי גינזבורג,
על עבודתה :משמעות הדיאלוג בחינוך לאמנות
בחברה רב-תרבותית ותרומתו לתלמיד.
מיכל אבן סטורלזי ,בהנחיית ד"ר נורית כהן-עברון,
על עבודתה" :הציור אומר :תסתכלו עליי"; הבניית
זהויות ביצירות תלמידים ערבים ויהודים באמצעות
דימויים חזותיים-תרבותיים בסדנת האמנות הדו-
לשונית ,והשיח סביבם.
נעמי אופק ,בהנחיית ד"ר נורית כהן-עברון ,על
עבודתה :צילום משותף ,אמנות ושפה כגשר בין בני
נוער יהודים וערבים.

נעמי אופק ,ד״ר אילנה פאול ,מנהלת שותפה של המרכז לקידום
חיים משותפים ,שרית פולס ,קופטי מרי ,מנהלת שותפה של המרכז
לקידום חיים משותפים ,ניר הכהן ,מנכ״ל המכללה ,פרופ׳ ברונפלד
שטיין חוה ,מיכל אבן סטורלזי

אירוע לכבוד פרופ' בן עמי שילוני

ד"ר סיגל בן רפאל גלנטי ייצגה את המכללה
האקדמית בית ברל באירוע הוקרה לכבוד פרופ' בן
עמי שילוני בהגיעו לגבורות ,על עשייתו האקדמית
בתחום ההיסטוריה והפוליטיקה של יפן .האירוע
התקיים באקדמיה הלאומית למדעים.
נאומו של פרופ' בן עמי>>>
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חיים משותפים
חברי המרכז לקידום חיים משותפים יצאו לסיור
שבו השתתפו נציגים מוועדת ההיגוי של המרכז,
אנשי פרויקט מנהרת הזמן וחברי סגל מהמכון
האקדמי הערבי לחינוך .הסיור כלל ביקור בכנסייה
בנצרת ובגני התעשייה של סטף ורטהיימר,
שמובילים שיתוף פעולה ערבי-יהודי ,ובמפעל
תכשיטים אינדימאג' (בערבית ,שילוב).
גן התעשייה ממוקם בלבו של אזור שיש בו
אוכלוסייה מגוונת ,משקיף על הר הקפיצה הקדוש
לנצרות ועל יישובי עמק יזרעאל והגליל.
בנוסף ,חברת הסגל ד"ר ח'לוב קעואר ,הזמינה את
המשתתפים לביקור במפעל המשפחתי   .

מרצים בחו"ל
רומניה
ד"ר אבי ביצור ,ראש המגמה לביטחון והגנת העורף בפקולטה לחברה ולתרבות ,השתתף
בכנס הבינלאומי אקדמוס ,שעסק בנושא התפתחות היחסים הבינלאומית בעידן של
גלובליזציה ,הרצאתו עסקה במלחמת ששת הימים ונושא הגנת העורף האזרחי.

פינלנד
ד"ר אורלי חיים מהמסלול לאנגלית השתתפה
בסימפוזיון בנושא Acculturation and Adjustment
 ,of Minority Youthבמסגרת כנס  EARLIהאחרון
שהתקיים באוניברסיטת טמפרה שבפינלנד.

פולין 1
ד"ר בתיה ברוטין מהפקולטה לחברה ולתרבות,
השתתפה בכנס הבינלאומי השנתי ה 6-של
),European Association of Israel Studies (EAIS
שהתקיים באוניברסיטת וורוצלב ,פולין .נושא
הרצאתהTheodor Herzl and Janusz Korczak in :
the Eyes of Israeli visual Artists: Similarities and
.Differences
ד״ר בתיה ברוטין
ודני קורן בוורוצלב

פולין 2
ד"ר בתיה ברוטין מהפקולטה לחברה ולתרבות,
השתתפה בכנס בינלאומי משולב :הקונגרס
הבינלאומי ה 3-לזכויות הילד והכנס הבינלאומי ה8-
אודות יאנוש קורצ'אק ,במוזיאון "פולין" בוורשה.
הנושאים המרכזיים שנידונו בכנס היו היסטוריה
וזיכרון ,פילוסופיה ,פדגוגיה ויישום זכויות הילד.
נושא הרצאתה של ד"ר ברוטיןJanusz korczak’s :
.image in visual art

6

פיתוח קורסים
פיתוח קורס  MOOCלקמפוס ישראל דיגיטלית
קורס  )Massive Open Online Courses( MOOCבנושא אתגרי החינוך בעידן הפוסט מודרני בעברית יפותח
במכללה האקדמית בית ברל בשנת תשע"ח על ידי ד"ר אורית פרנקו שוורץ בעברית ,וד"ר נג'ואן סעדה
בערבית.
המשך>>>

ספרים

חדשים על המדף

ספרים ,כתבי עת ומאמרים חדשים פרי עטם של מרצים במכללה

ממשלות ישראל לדורותיהן – החלטות חכמות
והחלטות מטופשות
ספרם של ד"ר דן קורן ויחיאל (חיליק) גוטמן יצא
לספר הדיגיטלי>>>
לאור בידיעות ספרים.

מאמרים
מגמות – כתב עת בינתחומי במדעי החברה
בכרך נ"ב ,גיליון  ,1מאוגוסט  ,2017התפרסמו שני
מאמרים של מרצות במכללה:
מאמרם של אורית גילור ומיכאל כץ :מודל להסבר
נכונותם של פרחי הוראה ללמד בכיתה משלבת;
ומאמרה של גלית אהרון :קריירות מגדריות –
מסלולי קריירה של נשים וגברים בישראל.
כתב העת המקוון>>>

Art, Death and Lacanian Psychoanalysis
מאת אפרת ביברמן ושירלי שרון-זיסר
ספר זה הוא הגרסה האנגלית והמורחבת
של ספרן של המחברות המוות הוא
אמו של היופי שראה אור בהוצאת
אוניברסיטת תל אביב בשנת .2015
הספר בוחן את היחסים שבין אמנות
למוות מנקודת מבט פסיכואנליטית,
הווה אומר לא כתימה אלא כדחף.
לדחף זה שני מופעים :מה שפרויד
כינה "כפיית חזרה ",חזרה מצמיתה בדיוק על מה שהוא
בלתי נסבל עבור הסובייקט ,וחזרה ממריצה ,שהיא
השימוש הסובייקטיבי בכיליון כתנאי לחיים .הספר מראה
כי משחר התרבות המערבית ,מופע זה של דחף המוות
כחזרה ממריצה ,נוכח הן בפרקטיקה האמנותית (ציור
וספרות) והן בשיח התיאורטי על אודות האמנות.
על הספר באתר ההוצאה>>>

גרונטולוגיה וגריאטריה – כתב עת בנושאי הזקנה
בגיליון האחרון התפרסם מאמר חדש של ד"ר אבי
ביצור מהפקולטה לחברה ולתרבות" ,חוסר ועמידות
נפשיים – הזקן הישראלי מול האיומים על העורף
האזרחי .לקחי מבצע 'צוק איתן'".
תיאוריה וביקורת ,מס'  ,48קיץ 2017
בגיליון זה מתפרסם מאמרה של ד"ר יאלי השש:
"כולנו יהודים :על 'זבל לבן ,מזרחים ושוליות מרובה
בתוך ההגמוניה".
מחקרי ירושלים בספרות עברית ,כט ,תשע"ז
בגיליון האחרון מתפרסמים שני מאמרים שנכתבו
בידי מרצות מן המכללה האקדמית בית ברל:
1.1מאמרה של ד"ר עינת ברעם אשל – "נח בשבע
גרסאות" :ספרות הילדים העברית מתבוננת
בסיפור המבול.
2.2מאמרה של ד"ר טל הולץ – "עבד של הזמן:
האבל בסיפורת השואה של דור תש"ח".
עבודת ֵ

Arabic in Israel: Language, Identity and
Conflict
Muhammad Amara
Series: Routledge Studies in
Language and Identity.
In Arabic in Israel, Amara analyses
the status of Arabic following the
creation of the State of Israel
and documents its impact on the
individual and collective identity of
Israel’s Palestinian Arab citizens.

Teaching and Teacher Ed
פורסם מאמרו של אורן ארגס,
Reclaiming ethics through “self”: A conceptual
model of teaching practice

הספר באתר ההוצאה>>>
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המכללה בכלי התקשורת
המדרשה בכלי התקשורת
המכון האקדמי הערבי לחינוך בכלי התקשורת

ברכות לענת צום ,מרצה לעריכה במחלקה
לקולנוע ,על זכיית "אגורות" ,סרט
דוקומנטרי בעריכתה בפרס סרט הביכורים
מטעם פורום היוצרים התיעודיים.

ברכות לד"ר דן גבע על בחירתו למורה
מצטיין על יד ארגון בתי הספר העולמי
לקולנוע –  CILECTגאווה למכללה ולמדרשה.

עובדים ומינויים חדשים
ד"ר רונית ובמן שפרן מונתה לתפקיד ראש החוג לאנגלית.
ד"ר ורד סיידון ,ראש החוג ללשון העברית ,מחליפה את ד"ר ליאורה גרילק שמסיימת את כהונתה.
ד"ר חנה לבנת ,ראש מרכז ימימה לספרות ילדים ונוער ומ"מ ראש החוג לספרות,
מחליפה את ד"ר עינת ברעם אשל שיצאה לשבתון.
ד"ר יאלי השש ,ראש המגמה ללימודי מגדר ,תחליף את ד"ר שרון שטרית ששון.
ד"ר יפעת תמרקין-ליידר ,מרצה במגמה לקרימינולוגיה ואכיפת החוק,
מונתה לרכז את הכנס השנתי והקולוקוויום של הפקולטה לחברה ולתרבות.

קידומי דרגה וקבלת תארים
ד"ר לורי גרינברגר מהפקולטה לחינוך על קבלת דרגת מרצה בכיר.
ד"ר אורית עובד על קבלת תואר דוקטור מאוניברסיטת תל אביב.
ד"ר ניר ויטנברג על קבלת תואר דוקטור מאוניברסיטת תל אביב.

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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