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תשרי-חשוון תשע״ט, אוקטובר 2018

 

גיליון
52

מה קורה במכללה

 

פותחים שנה - תשע"ט

סטודנטים
פתיחת שנת לימודים חדשה היא תמיד מרגשת, עם ההכנות, הסידורים והחזרה המבורכת לשגרה. אלפי סטודנטים 

ותיקים וחדשים הגיעו לשערי המכללה כדי למצוא את מקומם במסגרת האקדמית. וכמו בכל שנה, צוות המכללה קיבל 

אותם בזרועות פתוחות ובחיוך רחב וסייע להם למצוא את מקומם במהרה, החל מאפליקציית הניווט אשר הוטמעה 

באפליקציית המכללה ומסייעת לסטודנטים להגיע מכיתה לכיתה, וכלה בעמדות הכוונה הפזורות ברחבי המכללה בהם 

זכו הסטודנטים להכוונה ולפינוק מתוק.

כמו כן, השנה ערכנו פעילות צילום ייחודית ברחבת הספרייה שמטרתה הייתה לחבר בין הסטודנטים והסגל על ידי 

יצירת תמונה פנורמית פרחונית ואופטימית במיוחד: יצירת תמונת שרשרת שבה כולם אוחזים בפרחים שחולקו 

לעוברים ולשבים. לסרטון לחץ כאן<

המשך< 

סגל אקדמי ומנהלי
כמדי שנה, ציינה המכללה את פתיחת שנת הלימודים 

האקדמית באירוע חגיגי בהשתתפות הסגל האקדמי 

והמנהלי.

המשך< 

אירוע פתיחת שנה לסגל האקדמי והמנהלי של הפקולטה לחברה ולתרבות

https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/ptihat-shana.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/news4.aspx
https://youtu.be/8HK8thtTq9E
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מינוי חדש
האמן וחבר סגל המדרשה גיא בן-נר מונה לתפקיד ממלא מקום דקאן 

הפקולטה לאמנויות – המדרשה לשנת הלימודים תשע"ט

גיא בן-נר, חבר סגל בכיר בפקולטה לאמנויות - המדרשה, הוא אמן 

וידאו ארט, צייר ופסל, בוגר תואר ראשון באמנות במדרשה ותואר שני 

באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. זוכה פרס סנדברג לאמנות ישראלית 

)2008(, ופרס לנדאו )2018(. בן-נר ייצג את ישראל בביתן הישראלי 

בביאנלה ה-52 בוונציה )2005( והציג תערוכות יחיד רבות בארץ ובעולם. 

המשך< 

מינוי חדש
ד"ר קוסאי חאג' יחיא החליף את ד"ר עלי ותד כראש המכון האקדמי הערבי לחינוך 

חידושים ועדכונים

בפרוס שנת הלימודים האקדמית תשע"ט 
התחדשנו בשני מבנים

בפרוס שנת הלימודים האקדמית תשע"ט התחדשה 

המכללה בשני מבנים: מבנה כיתות חרוב 801 בתכנונו 

של האדריכל יואל דבוריאנסקי, ממוקם בתחילת השדרה 

המעוצבת המובילה אל הכניסה הראשית למכללה, ומבנה 

ורד 602 בתכנונו ועיצובו של האדריכל יובל קדמון, 

הממוקם בקצה הצפון מזרחי של ציר התנועה המרכזי 

במכללה.

 המשך< 

חרוב

ורד

מרחב למיינדפולנס והתבוננות במכללה 
אנו שמחים לבשר על פתיחתו של מרחב למיינדפולנס והתבוננות במכללה. המרחב ינוהל על ידי 

ד"ר אורן ֶארגז והוא יתקיים במבנה החדש בחדר 801/1.

המרחב המזמין מצויד במזרונים ואביזרי יוגה, וכריות מדיטציה. במסגרת מסלולי הלימוד השונים 

במכללה, מתקיימים בו כבר כמה קורסים העוסקים במיינדפולנס, יוגה והיבטים של גוף ותודעה 

בחינוך. 

החל מסוף נובמבר יתקיים במרחב אימון שבועי חינמי ופתוח לכלל הסגל ולסטודנטים. האימון 

שיועבר על ידי ד"ר אורן ארגז, יכלול יוגה בסיסית ומיינדפולנס. הודעה תצא בנפרד. 

הישארו מעודכנים.

https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/building.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/news/2016/pages/ben-ner.aspx
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קורס חדש: שימוש בחקיקה ככלי לשינוי חברתי 

חברת הכנסת ויו"ר מפלגת מר״צ לשעבר, זהבה גלאון, 

מעבירה בסמסטר א' קורס העשרה כלל מכללתי בנושא 

"שימוש בחקיקה ככלי לשינוי חברתי" .

הקורס התקבל בהתעניינות מרובה ונרשמו אליו כ-100 

סטודנטים.

כללי עישון בקמפוס
עם פתיחת שנת הלימודים עודכנו כללי העישון בקמפוס.

 המשך< 

המכללה למען הקהילה

מעורבות חברתית 
משרד הדקאנט בהובלתם של ד"ר ינקי טפלר וד"ר ג'קי זבולון, ממשיך גם השנה בהפעלת פרויקט מעורבות חברתית 

המשלב מעורבות של סטודנטים עם צעירים בסיכון ועם אוכלוסיות של חרדים וערבים. המעורבות החברתית 

מתבצעת הן באופן עצמאי יזום והן באמצעות שיתופי פעולה עם גופים ועמותות. השנה יצטרפו לפרויקט עמותת 

לשובע, עמותת אחיי, ועמותת הבית של רונית )משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים(. 

אבחון דידקטי בהתנדבות
סטודנטים בוגרי התכנית לתואר שני בלקויות למידה, 

ביצעו אבחונים לתלמידים הלומדים בבתי ספר יסודיים 

בראש העין, אום אל פחם ובחדרה, וכן שלושה ילדי 

פליטים הלומדים בבית הספר "ביאליק רוגוזין" בתל 

אביב. האבחון שנערך בהתנדבות במסגרת הפרקטיקום 

לאבחון דידקטי במרכז האבחון וההדרכה במכללה, שופך 

אור על יכולות וקשיים בתחום הלימודי. 

בתום הפרקטיקום קיבלו יותר מ-20 בוגרים מאושרים את 

תעודת הסיום באבחון דידקטי. לימודי התעודה בהובלתה 

של ד"ר שרית גדעוני כהן, כללו התנסות מעמיקה 

וסדנאות למידת עמיתים שהביאו את הבוגרים לקו הסיום 

בטוחים ונחושים להצליח בעבודתם עם לקויי למידה 

ומתקשי קשב. 

בהצלחה לבוגרים!

https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/smoking.aspx
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נפתח חדר צילום ועריכת וידאו להוראה 
ע"ש ד"ר ענת אוסטר-לוינץ

חדר צילום ועריכת 

וידאו להוראה על שם 

ד"ר ענת אוסטר-לוינץ, 

הושק בתחילת חודש 

יולי בבניין הספרייה. 

החדר הוקם במימון 

שני פרויקטי ארסמוס+, 

 ,In2It–ו TeachEx

שבהם שותפה המכללה.

המשך< 

עדכונים למרצים ולחוקרים

נחתם הסכם קיבוצי ראשון מסוגו עם הסגל הזוטר

בתחילת חודש ספטמבר נחתם הסכם קיבוצי עם נציגות הסגל הזוטר במכללה )סגל עמית ומרצים מן החוץ(. הסכם זה 

שהוא תוצאה של משא ומתן ממושך, הינו הראשון מסוגו הנחתם במכללות לחינוך ועל כך גאוותנו. 

ההסכם מבטיח לסגל הזוטר שיפור הדרגתי ומשמעותי בתנאי ההעסקה יחד עם חיזוק הביטחון התעסקותי, וזאת תוך 

שמירה על הגמישות הניהולית המתבקשת למכללה והבטחת שקט תעשייתי לתקופה משמעותית.

להסכם חמישה שותפים: המכללה, נציגות המרצים, ארגון כוח לעובדים המייצג את הסגל, הממונה על השכר במשרד 

האוצר והות"ת.

ועדת המחקר הבין-מכללתית הקצתה תקציבי מחקר לחוקרים במכללה
ועדת המחקר הבין-מכללתית הודיעה על כוונתה להקצות לחוקרים במכללה תקציבים לתמיכה במחקרים הבאים: 

הוצאות למחקר בש”חתשלום לחוקריםשם החוקר נושא המחקר

חינוך ביתי לילדים עם מוגבלות* 
)מחקר משותף עם פרופ’ כפיר דרורה(

ד”ר גילור אורית 
ד”ר קליבנסקי חגית 

10,000
10,000

15,000

בחינת אקלים הפנים של בתי ספר ירוקים 
מול בתי ספר בבנייה קונבנציונלית, 

והשפעתו על הישגים לימודיים

פרופ’ פוטצ’ר עודד
ד”ר חן לוי תמר 

 
40,000

 המשך< 

https://www.beitberl.ac.il/about/

odot/ma_kore/newsletter/oct18/

pages/hagasha.aspx

מועד הגשת עבודות – 
קבוע או נתון להתחשבות? 

סטודנט לא הגיש עבודה בזמן? אתם מתלבטים אם לאשר 

את ההגשה המאוחרת? אנחנו בוועדה לענייני סטודנטים 

כאן כדי לעזור לכם!                  

המשך< 

http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/pages/anat.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/hagasha.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/hagasha.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/hagasha.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/anat.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/hagasha.aspx
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סדנת פרסום מחקרים 
בפקולטה לחברה ולתרבות

בתחילת חודש אוקטובר נערכה סדנת מחקרים בפקולטה לחברה ולתרבות. הסדנה עסקה בשינויים שחלו במודל 

כתיבת המאמרים בתחומי מדעי החברה ומדעי הרוח, ובהיבטים שיש להתמקד בהם בעת כתיבת מאמר שנועד 

לפרסום בכתב עת מקצועי. 

המשך< 

הישגים וזכיות בפרסים

האמן וממלא מקום דקאן הפקולטה 
לאמנויות - המדרשה, גיא בן נר, זכה בפרס 

מפעל הפיס לאמנויות ע"ש לנדאו בתחום 
האמנות החזותית לשנת 2018

מנימוקי השופטים: "גיא בן-נר הוא מראשוני אמני 

הווידיאו המובהקים באמנות הישראלית ומהראשיים 

שבהם. עבודותיו חכמות, מבריקות, מצחיקות, פשוטות 

לכאורה – רובן נשענות על מחווה אחת, מרוכזת ודחוסה, 

שמבוצעת עד תומה. הן רוויות בהיסטוריה של הקולנוע, 

אבל אינן נענות לספקטקולריות הקולנועית. הן מציבות 

את הווידיאו כמדיום אינטימי והגותי שבמרכזו גוף 

והמרחב הסובב אותו ותנועתו היא רפלקסיה עצמית, 

קהילתית ופוליטית".

סרטה של עביר חדאד זכה בשני פרסים 
בפסטיבל סרטים באיטליה

עביר חדאד, מרצה במחלקה לקולנוע, השתתפה 

 Religion Today Film Festival New בפסטיבל

generations, עם סרטה Women of Freedom, שזכה 

בשני פרסים: פרס ראשון Best Documentary, ופרס 

.Women of Faith for Peace Award שני

4 סטודנטים זכו בכרטיס טיסה בעקבות 
השתתפותם בסקר הערכת הוראה

בתום סקר הערכת הוראה של סמסטר ב', נערכה 

הגרלה בקרב הסטודנטים שמילאו את המשוב. ארבעת 

הסטודנטים שזכו בכרטיס טיסה )ליעד לבחירתם( הם 

מיכאל גריילסאמר )הפקולטה לאמנויות - המדרשה(, בת-

אל חזז )הפקולטה לחברה ולתרבות(, ג'זיל סרסור )המכון 

האקדמי הערבי לחינוך( וטל בלזם )הפקולטה לחינוך(. 

עשרה סטודנטים נוספים זכו בשובר לקפה ומאפה. 

המשך< 

נציג המכללה בתחרות איש הברזל
ד"ר ירדן קדר, ראש המסלול 

לגיל הרך, השתתף וסיים 

בהצלחה את תחרות איש הברזל 

שהתקיימה ברוט שבגרמניה.

חיים משותפים

קורס נודד
המרכז לקידום חיים משותפים בשותפות עם תכנית 

המצוינים ובתמיכת בית הנשיא )תכנית תקווה ישראלית 

באקדמיה( יזמו קורס נודד במסגרתו קבוצת סטודנטים 

מעורבת מסיירת ברחבי הארץ ומעמיקה את ההיכרות 

עם קבוצות שונות בחברה הישראלית. במסגרת זו סיירו 

בקיץ האחרון 44 סטודנטים יהודים וערבים באום אל-

פחם, בני ברק, עכו ותל אביב. את הקורס תכננו והובילו 

ד"ר רקפת ארליך-רון וד"ר מחמוד תאיה. 

סרטונים מהפעילות: עכו<  תל אביב-יפו ובני ברק<

https://www.youtube.com/watch?v=tmFVdw94GGs
https://www.youtube.com/watch?v=Kdd9zMfnLlE&t=17s
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/news1.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/seker.aspx
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מכינה ללימודי קולנוע לסטודנטים ערבים
במהלך הקיץ פעלה במכללה מכינה לסטודנטים ערבים שרוצים ללמוד קולנוע אבל חסרים את הידע והכישורים 

בסיסיים. הפיילוט שהושק בתשע"ח יתרחב בתשע"ט.

"חמוץ מתוק" – סדנת קיץ חווייתית במחלקה לקולנוע

בחודשי הקיץ התקיימה זו השנה השנייה הסדנה "חמוץ מתוק", יוזמה משותפת של המרכז לחיים משותפים והמחלקה 

לקולנוע במדרשה – פקולטה לאמנויות. בסדנה השתתפו 15 בני נוער יהודים וערבים מאזור השרון והמשולש, 

ובמהלכה הם רכשו מיומנויות בסיסיות בקולנוע )כתיבה, צילום, בימוי ועריכה(, ויצרו יחד חמישה סרטים דוקומנטריים 

על חייהם. 

בחודש אוקטובר נערך אירוע הקרנה חגיגי תחת הכותרת, "חמוץ-מתוק: סרטי מתבגרים במרחב יהודי-ערבי", ובו הוצגו 

הסרטים הייחודיים.

לסרטי הסדנה<

רכז חיים משותפים במערכת החינוך 
עם תחילת שנת הלימודים הושקה תכנית התמחות 

לסטודנטים לתפקיד רכז חיים משותפים במערכת 

החינוך. בתכנית משתתפים 60 סטודנטים שישתתפו 

בקורסים, ימי עיון וסיורים שמקדמים חברה משותפת. 

הקורס הוא יוזמה של המרכז לחיים משותפים ותרכז 

אותו ד"ר וורוד ג'יוסי. פרויקט זה מתאפשר בגין מענק 

שקיבלנו מהפדרציה היהודית בניו יורק.

קורסים ללימוד ערבית במכללה
הקורסים ללימוד ערבית במכללה הולכים ומתרחבים 

והשנה יפעלו במקביל ארבע קבוצות: לסטודנטים, לסגל 

אקדמי ולסגל מנהלי. כמו כן יעשה ניסיון להציע קורסים 

בערבית מדוברת גם לקהל הרחב.

יום למידה ייחודי לסיום השנה לצוותי 
"פורשים כנף"

צוותי יחידת "פורשים כנף" ציינו את סיום השנה בסיור 

המשך<  בעכו.       

ועדת ההיגוי של המרכז לקידום חיים 
משותפים ביקרה בבית הנשיא

ועדת ההיגוי של המרכז לחיים משותפים, יחד עם חברי 

מנהרת הזמן וכמה חברי סגל, יצאו לסיור בירושלים 

המשך<  וביקור בבית הנשיא.     

פורשים כנף במקדש הבהאים בעכו, יולי 2018

http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/news3.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/news2.aspx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9kB9mKz_GCMC49HBoC-yoNcPLznvEF-2
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הטכנולוגיה ככלי לקידום אחווה ודיאלוג 
בין עמים הנתונים בסכסוך

חברי המרכז לקידום חיים משותפים ופרויקט מנהרת 

הזמן ביקרו בגלריה לאמנות עכשווית של בית הגפן 

בחיפה כדי לצפות בתערוכתו של הבמאי והאמן סכנדר 

קופטי. התערוכה עסקה בהצגת חברה דמיונית בשם 

״קופטיקו״ שמייצרת מוצרים חכמים על ידי מדענים 

ופעילים חברתיים החולקים את האמונה כי הטכנולוגיה 

היא כלי מצוין לקידום אחווה, קרבה ודיאלוג אפקטיבי בין 

עמים הנתונים בסכסוך. 

המשך< 

סיור לימודי לסגל המכללה 
הלומד ערבית מדוברת

חברי הסגל המשתתפים בשני קורסי ערבית מדוברת של המרכז לקידום חיים משותפים, יצאו לסיור לימודי בפקיעין, 

עם המורה אלה ולסטרה. הדרכתה של דיאב סילינה נעשתה לסירוגין בערבית ובעברית. הסיור כלל הדרכה על 

ההיסטוריה של הישוב והחיים המשותפים בין ארבע הדתות: יהודים, מוסלמים, דרוזים ונוצרים, שיחה עם גב' זינאתי, 

ביקור במערת רשב"י, ביקור במרכז ההדרכה עסל אל נור ובמרכז המבקרים של סבתא ג'מילה.

עדכונים מהמסלול לאנגלית

פרויקט הוראה ולמידה ניידת – מעכשיו גם במסלול 

לאנגלית

קארן אייבל מהפקולטה לחינוך במסלול אנגלית, הצטרפה 

לפרויקט הוראה ולמידה ניידת, המתקיים זו השנה 

החמישית במסגרת פעילות היחידה האקדמית לתקשוב. 

קארן החלה בשילוב אייפדים בקורס "הוראת רכישת 

אנגלית בשפה זרה בבתי ספר יסודיים" ומשם המשיכה 

לקורסים נוספים. הסטודנטים שיתפו פעולה ואף שילבו 

בהמשך את הלמידה הניידת בבתי הספר, כדוגמת 

פרויקט הסיכום ברוח "המרוץ למיליון" שהתקיים בבית 

ספר "עמל" בכפר יונה ובו שולבו הנושאים והמיומנויות 

שרכשו התלמידים באנגלית.

המשך< 

קידום מיומנויות הדיבור בשיעורי אנגלית באמצעות 

ההצגה "כובעים למכירה"

הסטודנטית אליסה דהן מתוכנית המצוינים בשנה ב’, 

הובילה את הצגת סיפור הילדים הידוע "כובעים למכירה" 

בשפה האנגלית על מנת לעודד את כישורי השפה 

המדוברת בקרב תלמידי כיתה ד'. הפרויקט שנעשה 

בשיתוף המורה המנחה גב' מיטל שאול, והמדריכה 

הפדגוגית גב' קארן אייבל, התקיים בבית הספר "בר אילן" 

בכפר יונה, וזכה להצלחה רבה.

המשך<
אליסה דהן מקבלת תעודת הוקרה ממנהלת בית הספר בר אילן 

בכפר יונה

http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/hats.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/nayadim.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/gefen.aspx
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תערוכות

אבי לובין יאצור את הביתן הישראלי בביאנלה בוונציה. 

האמנית איה בן רון נבחרה לייצג את ישראל.

לכתבה ב״הארץ״< 

התערוכה Somewhere in the Desert של רון עמיר, 

מרצה בפקולטה לאמנויות – המדרשה וראש המכינה 

לאמנות, נפתחה במוזיאון לאמנות מודרנית של פריז,

The Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris-ב

לאתר המוזיאון<

חדשות המחלקה לקולנוע<

רון עמיר, המטבח של חמיס, 2015

כנסים
Criminal Spin, Self- עופר זמל השתתף בכנס השנתי של האגודה הבריטית לקרימינולוגיה, והציג את הרצאתו

Control and Desistance from Crime among Juvenile Delinquents.

קשרים בינלאומיים אקדמיים

פרויקט IN2IT בכנס מילאנו
 IN2IT הבינלאומי  הפרויקט  של  כנס  התקיים  יוני  בחודש 

במסגרת  שבמילאנו.   Catolica באוניברסיטה  ארסמוס+(  (

בלמידה  בינלאומיים  קורסים  ארבעה  פותחו  פרויקט  ה

מרחוק; שלושה מהם נלמדו בתשע"ח גם במכללה שלנו. 

בכנס השתתפו צוותי הפיתוח, מרצים שלימדו את הקורסים 

וסטודנטים שלמדו אותם.

המשך<

IN2IT מפגש סטודנטים בלונדון במסגרת פרויקט
ד"ר אסנת דגן מצוות הפיתוח של קורס מיומנויות 

חיוניות, ורונית גלסמן שסייעה בהיבטים הטכנולוגיים 

בקורסים השונים, נסעו לאוניברסיטת קינגסטון שבלונדון 

 .IN2IT למפגש סטודנטים מצטיינים במסגרת פרויקט

אליהן התלוו הסטודנטים שהשתתפו בקורסים מיומנויות 

חיוניות ויזמות גלובלית: תמי סגל, אליה וייס, אליסה דהן 

ועתליה פינטו.

המשך<

https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/maslulim/kolnoa/cinema_news/pages/default.aspx
https://www.haaretz.co.il/gallery/1.6224615
http://www.mam.paris.fr/en/expositions/exhibitions-ron-amir-0
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/milano.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/london.aspx
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גם בגרמניה מלמדים באנגלית 
בחודש יוני יצאו המרצים ד״ר אורלי חיים, ד״ר רואידה 

אבו ראס וד״ר דליה מרקוביץ, לביקור באוניברסיטת 

לודוויגסבורג שבגרמניה, וכן בבית ספר שבו לומדים 

התלמידים אנגלית בשיטת LILC - הוראת המקצועות 

הבית ספריים באנגלית.

ביקור בבית הספר שבו לומדים את כל המקצועות באנגלית 

מרצים מהחוג למדעי סביבה וחקלאות השתתפו במשלחת לפולינזיה הצרפתית 
ד"ר דוד אילוז )מומחה בחקלאות ימית( וד"ר דייויד קדיש )אגרונום(, היו חלק ממשלחת ישראלית שיצאה לפולינזיה 

הצרפתית שביבשת אוקיאניה. מטרת המשלחת הייתה קיום פגישות עם אנשי מפתח במקום כדי ללמוד את הצרכים 

והפוטנציאל בשדה, בים ובמכוני המחקר, וכתיבת דוח מדעי לצורך פיתוח וקידום החקלאות במקום. אחת ההצעות 

שעלו מן הביקור היא שיתוף פעולה עם החוג למדעי סביבה וחקלאות וחילופי סטודנטים. 

המשך<

חדשים על המדף
ספרים, כתבי עת ומאמרים חדשים פרי עטם של מרצים במכללה

ספרים
זוכים באזרחות

יגאל הראל, שלומי שושן

יגאל הראל, מרצה ומדריך פדגוגי 

בפקולטה לחינוך, ומורה ורכז 

למקצועות מדעי החברה ואזרחות, 

ושלומי שושן, בוגר התכנית לתואר 

שני בהוראת מדעי החברה ואזרחות 

במכללה, כתבו יחד ספר אזרחות 

להוראה בבתי הספר. הספר מעשיר את שיעורי האזרחות 

בהיבטים הפעלתיים, יצירתיים וסדנאיים כמו דיונים, 

תרגילים ושימוש בידע המצוי ברשת האינטרנט. בנוסף, 

הספר מתרגל מיומנויות מהותיות להצלחה בבחינת 

הבגרות: למידת המושגים הבונים את שפת המקצוע 

ותרגול שאלות. 

מו"ל: רכס

“העיתונות לילדים ולבני נוער יהודים בגרמניה 
בשנים 1938-1933: אזהרה או הרגעה?”

ד”ר חנה לבנת

הספר החמישי בסדרת "העיתונות היהודית בגרמניה 

הנאצית: מקורות ומחקר", סוקר את המוספים המיוחדים 

לילדים ולנוער שצורפו לעיתונים היהודים בגרמניה 

בתקופת הרייך השלישי. 

מו"ל: המכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם

כיצד לתכנן סביבה חינוכית 

בשישה צעדים, 
יורם הרפז

הספר מציע ליזמי החינוך פיגום 

לתכנון סביבה חינוכית חדשה או 

מתחדשת. הרעיון העיקרי של המדריך 

הוא שתכנון סביבה חינוכית מתחיל 

בהגדרה של מטרת החינוך ועיגונה 

בסיפור משכנע וממשיך ליישום 

המטרה באמצעי החינוך. המדריך מיועד ליזמי חינוך, 

לאנשי חינוך, לסטודנטים להוראה, להורים ולכל מי 

שמתעניין בחינוך ורוצה לדעת כיצד חושבים ועושים 

חינוך.

מו"ל: ספריית הפועלים

ההתפתחות האינפנטילית של התודעה הדמוקרטית 
המערבית, מדמוקרטיה של חלשים לדמוקרטיה של 

חזקים

ד"ר יצחק עזוז

פתח תקוה: סטימצקי, 2018

http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/pages/polinesia.aspx
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התפתחותית באמצעות ביאור 
המונחים שבשימוש: מוגבלות שכלית 
התפתחותית, רמות תפקוד ותמיכות, 
שילוב בחינוך וחינוך מיוחד; הבסיס 

החוקי על פיו מתנהל חינוכם; תפיסת 
העולם והעשייה העכשוויות. 

למאמר המלא<

פרסומים באנגלית

The impact of the ERASMUS program on 
cultural identity: A case study of an 
Arab Muslim female student from Israel 

ד"ר קוסאי חאג' יחיא והגב' מרלין ארז
 Women’s Studies International פורסם בכתב העת

Forum 

The Impact of Introspection and Resilience on 
Abstention and Desistance from Delinquent 
Behavior Among Adolescents at Risk. European 
Journal of Criminology. 13(1), 111-128. 

Zemel, O., Ronel, N. & Einat, T. (2015).
המאמר שכתבו עופר זמל ועמיתים, עוסק בהתבוננות 

פנימית כמקדם חוסן בקרב נוער עבריין מרקע של סיכון 
ומצוקה. היכולת של התבוננות פנימית להגביר הבנה של 
מצבי הסיכון של הנער והבנת הגורמים שבגינם הידרדר 

לפשע ולהביא לחדילה מפשע.
 
Criminal Spin, Self-Control and Desistance 
from Crime among Juvenile Delinquents: 
Determinism Versus Free Will in a Qualitative 
Perspective. International Journal of Offender 
Therapy and Comparative Criminology. 
Article first published online: June 17, 2018

Zemel, O., Einat, T. & Ronel, N. (2018).
 למאמר המלא<

המאמר שכתבו עופר זמל ועמיתים, מתאר תהליך סחרור 
עברייני בקרב נוער במצבי סיכון שפנה לפשע ואיבד 

שליטה עצמית, לצד החזרת השליטה העצמית וחדילה 
מפשע.

Parent and staff uncertainties regarding the 
philosophy of early intervention in a preschool 
autism program .Japanese Psychological 
Research, 61(4). 

Gindi, S. (2018).
למאמר המלא<

השמת תלמידים על רצף האוטיזם למסגרות החינוך השונות: 
מחקר רטרוספקטיבי. סוגיות בחינוך מיוחד ושילוב, 29,

.125- 110
גינדי, ש׳, ליס, ר׳ וברכה ז'. )2018(. 

למאמר המלא<

מאמרים

השמת תלמידים על הרצף 
האוטיסטי למסגרות החינוך 

השונות: מחקר רטרוספקטיבי
ד"ר שחר גינדי, רועי ליס וד"ר זיוה 

ברכה

פורסם בכתב העת סוגיות בחינוך 

מיוחד ובשילוב )חוב' 29, 2018( 

ריח ורוח ב"היכל הכלים השבורים" 

לדוד שחר

ד"ר יעל בלבן

פורסם בכתב העת הרב-תחומי לחקר 

ישראל: "עיונים", 29, 2018 

חינוך מחפש משמעות: על 
מוטיבציות האדם מול מוטיבציות 

החברה ועל פדגוגיה מתבוננת 
כדרך לתווך ביניהן

ד"ר אורן ארגז

פורסם בכתב העת "דפים לעיון 

ולמחקר בחינוך", 68, תשע"ח

עוד על שקיעי דקדוק המקרא 
בעברית החיה

ד"ר ורד סיידון

פורסם בכתב העת לחקר הלשון 

העברית "לשוננו", כרך פ, חוברת ג, 

תשע"ח 

למאמר המלא<

חינוך ואהבת המולדת והאדמה: הקמת המוזיאונים 
לחקלאות ולטבע בארץ ישראל בתקופת המנדט 

הבריטי.

עודד שי

פורסם בקובץ מאמרים, עמ' 159 

למאמר המלא<

חינוך והשתלבות - תלמידים עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית, ישראל תשע"ח. 

גלעדה אבישר וכהן-בוננה, י' )2018(.
פורסם בביטאון עמותת חומש, שיקום, יולי 2018. עמ' 37-30.

במאמר זה מוצגת תמונת המצב העכשווית בנוגע 
לתלמידים עם מוגבלות שכלית בישראל: הכרת 

התהליכים החינוכיים של תלמידים עם מוגבלות שכלית 

https://doi.org/10.1177/0306624X18781208
http://hanut.hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/sites/5/2018/05/Vered-article-HE-leshonenu-80-c.pdf
https://www.researchgate.net/publication/327110797_Placement_of_students_with_Autistic_Spectrum_Disorder_A_retrospective_study
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/documents/gindi-2018-japanese_psychological_research.pdf
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/documents/teva.pdf
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/oct18/documents/hishtalvut.pdf
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מנהלת יחידת השיווק: לילי שאשא; איסוף חומרים: מיטל מזרחי-בייר; עריכה: מיטל כהן; 
עריכה לשונית: סיונית רובינשטיין; עיצוב גרפי: רויטל רוזנשטרום

קידומי דרגה וקבלת תארים

פרופ' גילה שילה על קבלת דרגת פרופסור חבר

פרופ' מחמוד חליחל על קבלת דרגת פרופסור חבר

ד”ר אלון לבקוביץ’ לרגל קבלת דרגת מרצה בכיר

  

 ד"ר אורית אלמוג מונתה כראש המרכז לסימולציה

 ד"ר אורית גילור החליפה את ד"ר נוע רגוניס כראש המרכז לקידום ההוראה

 ד"ר וורוד ג'יוסי תחליף את גב' מארי קופטי שסיימה את תפקידה כמנהלת שותפה במרכז לקידום חיים 

משותפים. ד"ר ג'יוסי תצטרף לניהול משותף יחד עם ד"ר אילנה פאול בנימין.

המכללה בכלי התקשורת

המדרשה בכלי התקשורת

המכון האקדמי הערבי לחינוך בכלי התקשורת
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