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המכללה האקדמית בית ברל
األكاديمية بيت بيرل
الكلية
ّ
Beit Berl College

לסגל האקדמי והמנהלי
שנת התחדשות ,שגשוג ,הצלחה ובריאות

שנה טובה
בית ברל עם הפנים לקהילה
פרויקט "ידיים" בגן בדרום תל אביב
פרויקט קהילתי באמנות התקיים בחודש יוני בגן
ילדים בדרום תל אביב של ילדי קהילת העובדים
הזרים ומבקשי המקלט .הפרויקט "ידיים" ,התקיים
במסגרת שיעור מתודיקה שנה א' ,בהנחיית
הסטודנטים בקורס והמרצה רונית אטינגר .הפעילות
החלה בהכנת כדורי שוקולד והמשיכה במפגש עם
חומרים שונים כמו צבעי ידיים ,פלסטלינה ,וחומרים
רכים כמו צמר ולבד.

מפלט באנגלית לילדי הפליטים
סטודנטים הלומדים בסמינר דידקטי להוראת
אנגלית ,בקבוצתה של ד"ר חגית אבן-ריפינסקי,
יצרו ערכה להוראת אנגלית לילדי פליטים .הערכה
תשמש את המתנדבים בעמותת "אליפלט" במטרה
לקדם את מיומנויות השפה האנגלית בקרב ילדי
המשך>>>
				
הפליטים.
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קבוצת מגשרים – תכנית ייחודית להוראה
במסלול היסודי
קבוצת מגשרים חינוכיים מהקהילה האתיופית,
החלה ללמוד בסמסטר ב' תשע"ז בתכנית ייחודית
ומותאמת להכשרה להוראה ,במסגרת המסלול
לחינוך יסודי .הקבוצה כוללת סטודנטים סדירים
שלומדים לתעודת הוראה במתמטיקה ,וסטודנטים
בתכנית להסבת אקדמאים להוראה ,שמגיעים
למכללה פעמיים בשבוע מרחבי הארץ ,מחצור
הגלילית ועד באר שבע .חלקם עובדים בהוראה
וחלקם משמשים מגשרים בבתי ספר .בתום
הלימודים ייקלטו הסטודנטים כעובדי הוראה
במשרד החינוך.
המשך>>>

פעילות בשיעור בנושא סביבות למידה בהנחיית ד"ר רימונה כהן,
במרכז לתכנון לימודים.

מנהרת הזמן
שורדי שואה – השנים הראשונות בארץ
בסיומה של שנת פעילות עמוסה ,מנהרת הזמן
חתמה את שנת תשע"ז במפגש מרגש עם שורדי
שואה .במפגש שהתקיים בנוכחות סטודנטים
וסטודנטיות מרחבי הארץ שראיינו את שורדי
השואה במהלך השנה ,הועלו סיפורים מרגשים
מהשנים הראשונות של שורדי השואה בארץ,
והתקיים מפגש בין חנה רביב ואלכס איזנברג ,שני
שורדי שואה שהיו ביחד בעליית הנוער בחווה
החקלאית בנהלל ,ונפגשו שוב כעבור  70שנה
בעקבות שיתוף הראיונות בקבוצה ויצירת נקודות
החיבור.
המשך>>>

לה פמיליה – קבוצת הידברות משפחתית
תקופת המבחנים היא זמן טוב כדי ללמוד גם על
עצמנו ועל הסובבים אותנו .שיתוף פעולה של
המרכז לקידום ההוראה ,המרכז לקידום חיים
משותפים ,פרויקט מנהרת הזמן ,עמותת מבט
(מודעות בחברה רב-תרבותית) ואגודת הסטודנטים,
הוליד קבוצת הידברות משפחתית של  30סטודנטים
יהודים וערבים .הסטודנטים יצאו למסע בעקבות
מוסד המשפחה – ההיסטורי והעכשווי ,הקולקטיבי
והאישי.
המשך>>>

2

מסיימים שנה
אירוע הוקרה למורים מאמנים ברעננה ובכפר סבא
סיום שנת ההתנסות המעשית תשע"ז צוינה בערים רעננה וכפר סבא בבוקר הוקרה למורים המאמנים.
המורים והמדריכים הפדגוגיים נפגשו עם ראש העיר מר זאב ביילסקי ברעננה ועם סגן ראש העיר מר צביקה
צרפתי בכפר סבא ,ושיקפו את חשיבות השותפות בין המכללה האקדמית בית ברל לבין אגפי החינוך
בערים.
המשך>>>

פותחים שנה
שלום כיתה א' במסלול לבית הספר היסודי
גם השנה ,זו הפעם הרביעית ,נפגשו ב 1-בספטמבר
הסטודנטים משנתון ב' ,ג' והסבת אקדמאים עם בתי
ספר המאמנים .הסטודנטים הגיעו סקרנים ונרגשים
לבית הספר במטרה לחוות את פתיחתה של שנת
הלימודים ,ולהכיר את עולם בית הספר בנקודת
הזמן המשמעותית הזו .ואלה היו חוויותיהם:
סטודנטים בבית ספר "פעמונים" רעננה ,עם המדריכה ד"ר רימונה כהן

המשך>>>

השתלמויות וכנסים
ספרות ילדים לגיל הרך המקדמת מיומנויות רגשיות-חברתיות
בשיאו של חודש אוגוסט ,התקיימה בפאתי באר שבע השתלמות קיץ לצוותי החינוך של עמותת "הגר"
– עמותה לחינוך דו-לשוני ,רב-תרבותי ,דו-לאומי יהודי וערבי .במסגרת מושב לצוותי הגיל הרך ,הרצתה
סיגלית אבירם בריל ,חברת צוות "מרכז ימימה לספרות ילדים ונוער" ומרצה בחוג לגיל הרך במכללה.
הרצאתה עסקה בספרות ילדים לגיל הרך כמקדמת מיומנויות רגשיות-חברתיות ,והתנהלה כשיח עם הקהל,
שהציע טקסטים לילדים גם בשפה הערבית.

יחסי הורים ומחנכים על רקע התמורות
החברתיות בישראל
בחודש יוני התקיים יום עיון של מסלול הגיל הרך
בנושא יחסי הורים ומחנכים על רקע התמורות
החברתיות בישראל ,ובמערכת החינוך בפרט .יום
העיון כלל הרצאות של אנשי חינוך ,וכן מצגות של
הסטודנטים על סמך עבודתם בקורסים ובגנים.
המשך>>>

השתלמות שילוב הקלטה ,צילום ועריכה בהוראה ,למד"פים במסלול העל-יסודי
בתחילת חודש ספטמבר השתתפו המדריכים הפדגוגיים במסלול העל-יסודי בהשתלמות בת  10שעות
במהלך שני מפגשים .מטרת ההשתלמות ,כפי שהוגדרה על ידי ד"ר אילנה דרור ותמי ירון ,הייתה היכרות
עם אפשרויות צילום ועריכה ושילובם בהוראה-למידה לשינוי ושיפור תהליכים אלה.
המשך>>>

3

ד"ר עלי ותד הרצה במסגרת הכנס
הבינלאומי של החברה לחקר התרבות
הערבית היהודית
נושא ההרצאה היה החיבור "שרח אם בחקותי",
לשמס אלחוכמא נפיס אלדין אבו אלפרג' בן-
אלכת'אר (המאה ה ,)13-לקראת הוצאתו לאור
במהדורה מדעית.

העברית והארמית בימי הביניים:
עיונים בלשון ובחכמת הלשון
ד"ר עלי ותד השתתף בכנס בינלאומי בנושא.
הרצאתו עסקה ב"בחינה מחודשת של מושג 'הנח
הנעלם' (=אלסאכן אלליין) בספר המסלול של אבו
יצחק בן מארות'" ,מדקדק שומרוני.

ד"ר עלי ותד על הכניסה למקצוע ההוראה
בכנס שהתקיים במכללת גורדון הרצה ד"ר עלי
ותד על "תהליך קליטתו של המתמחה/מורה הערבי
בהשוואה למורה היהודי – אתגרים והשלכותיהם על
צמיחתו של המורה המתחיל".

כנסים בחו"ל
חינוך לגיל הרך במוסקבה
מרגש ,מפתיע ואפילו נעים לגלות כי אנשי חינוך
לגיל הרך מכל העולם מתמודדים עם אותן שאלות
שאנו מתמודדים אתן כאן בארץ :מה משפיע על
התפתחות תקינה של ילדים? כיצד המדיה משפיעה
על התפתחותם? מה הקשר בין הרקע המשפחתי
להצלחה בלימודים? כיצד מכינים את ילדי הגן
לכיתה א'? איך להתייחס למעורבות הרבה של
ההורים בנעשה בגן הילדים? שאלות אלה ורבות
אחרות נדונו בכנס הבינלאומי שהתקיים בחודש מאי
באוניברסיטת לומונושוב במוסקבה ,בהשתתפות
נציגות ממדינות רבות בעולם.
המשך>>>

הוראת אנגלית באסיה
ד"ר רואידה אבו ראס השתתפה בכנס בינלאומי להוראת אנגלית באסיה ,שהתקיים בעיר ג'קרטה
שבאינדונזיה .הרצאתה עסקה בהכשרת מורים לאנגלית במאה ה.21-

דיאלוג בין תרבויות
ד"ר רואידה אבו ראס השתתפה בפורם העולמי הרביעי לדיאלוג בין-תרבויות שהתקיים בבאקו ,אזרביז'אן,
בתפקידה כראש קתדרת אונסק"ו לרב-תרבותיות בהכשרת מורים .ד"ר אבו ראס כתבה מאמר העוסק
בתפקיד החינוך בטיפוח חברה משותפת ,הסוקר את פעילויות המרכז לחיים משותפים במכללה .המאמר
עתיד להתפרסם בספר בשם " עולם טוב יותר".

4

סטודנטים לאמנות שנה א' בסיור במוזיאון הרצליה

הסטודנטים נפגשו עם הילה פלד ,מנהלת מוזיאון הרצליה ,לשיחה על חינוך לאמנות ועל הדרכה דיאלוגית.
מרצות :קרן גלר ,אורלי סבר ,רותי הלביץ כהן

למידה בינלאומית

כנס "מגוון ואחרות''
ד"ר שלי שנהב מהפקולטה לחברה ולתרבות,
הרצתה בנושא "לא פה לא שם" – לא רק שם של
סרט.

ד"ר נוע רגוניס ,ראש המרכז לקידום ההוראה,
השתתפה במשלחת של ראשי מרכזים לקידום
ההוראה מ 18-מוסדות אקדמיים בישראל ,שיצאה
לאירלנד .הפורום הלאומי לקידום ההוראה באירלנד,
הפועל זו השנה הרביעית ,הביא לשינויים
משמעותיים בהתייחסות לשיפור תהליכי הוראה
ולמידה ,ולביצוע פרויקטים מרתקים ברמה לאומית.

פועלים למען קידום ההוראה
עלייה בהשתתפות בסקר הערכת הוראה
 35%מהסטודנטים השתתפו השנה בסקר הערכת
הוראה .הסקר הוא אחד הכלים המאפשרים לקדם
תהליכי הוראה ולמידה במכללה ,להקשיב לקולם
האנונימי של הסטודנטים ,לעשות רפלקציה למרצים
על עבודתם ,ולהוות כלי תומך בתיקי קידום ובמינוי
מצטייני הוראה.
המשך
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/
newsletter/sep17/pages/horaah.aspx

המשך>>>

פרויקטים בינלאומיים
ד"ר אסנת דגן מעדכנת על פרויקט IN2IT
במהלך סמסטר ב' עסק צוות הפרויקט בתכנון,
פיתוח ופיילוט של ארבעה קורסים שיילמדו מרחוק
בכל מוסדות האקדמיים השותפים בפרויקט .כל
אחד מהשותפים מעורב בפיתוח של מספר קורסים
מתוך הארבעה .במכללה האקדמית בית ברל
הוחלט להתמקד בשלושה קורסים :יזמות גלובלית,
מיומנויות חיוניות וקבלת השונות.

תוצאות למידה
מהו ההבדל בין המטרות" ,הסטודנט יבין את ההבדל
בין שיטות ממשל" ,לבין "הסטודנט יזהה בהצגת
חקר מקרה שלטוני ,מהי שיטת הממשל הנהוגה בו"?
ומהו הקשר בין המטרה השנייה לתוצאות למידה
( ?)Learning Outcomesעל כל אלה למדו המרצים
בפקולטה לחינוך בסדנאות המתקיימות כחלק
מן ההיערכות לפיתוח תכניות לימודים חדשות
לקורסים.
המשך>>>

המשך>>>
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אירועים ותערוכות
אירוע וידאו של המדרשה באוזן בר בתל אביב

האירוע שהתקיים באוזן בר בתחילת חודש ספטמבר העניק הזדמנות מיוחדת להכיר עבודות וידאו נבחרות
של מרצים במדרשה – פקולטה לאמנויות ,ממיטב האמנים בישראל ,שזכו גם להכרה בינלאומית ,בהם גיא בן
המשך>>>
								
נר ,אהד פישוף ,בועז ארד ועוד.

תערוכת בוגרי המדרשה

תערוכת הבוגרים של המדרשה – פקולטה לאמנויות ,זכתה להדים רבים ולחשיפה תקשורתית גדולה.
בלט בתערוכה העיסוק במרחב הביתי והמשפחתי .הסטודנטים פנו לחלק הביוגרפי שלהם ופעלו מתוכו
באמצעות שימוש במדיומים ובמניפולציות שהאמנות איפשרה להם.

6

תערוכת בוגרי התכנית ללימודי המשך באמנות
בוגרי המחזור הרביעי של התכנית ללימודי המשך באמנות ,הציגו את תערוכת הגמר שלהם בגלריית
המדרשה  -הירקון  .19בתערוכה הוצגו  10פרויקטים אישיים במגוון מדיומים וגישות אמנותיות.
כל אחד מהפרויקטים המוצגים משקף בדרכו משהו מן ההוויה הישראלית.
בערב הפתיחה ובמהלכה התקיימו קטעי פרפורמנס של המציגים.

תערוכת בוגרי המסלול לאמנות משקמת
במסגרת טקס סיום מסלול הלימודים הדו-
שנתי ,בתכנית להכשרת מדריכים לאמנות משקמת
ואמנות בקהילה ,נפתחה תערוכת בוגרי המסלול.
בתערוכה הוצגו עבודות שנעשו כפרויקטים
אישיים במהלך שנת הלימודים תשע"ז ,ובמסגרת
שיעורי האמנות שנלמדו :ציור עם איילת כרמי,
פיסול ופיסול קרמי עם רונית אטינגר ,אמנות
אוטוביוגרפית עם עירית גלר ,ותיאטרון בובות עם
אורה צימרמן .אוצר התערוכה :דורון יהלום
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מה קורה במחלקה לקולנוע
המחלקה לקולנוע
בפסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה
שני סרטי גמר של בוגרי המחלקה ישתתפו בתחרות
הקולנוע הישראלי הקצר של פסטיבל הסרטים
הבינלאומי בחיפה :מאיר של שי בלנק ,ומר עולם
של נמרוד איטקין.
המשך>>>

סדנת קולנוע ערבי-יהודי
בני נוער ערבים ויהודים השתתפו בסדנת קולנוע
ערבי-יהודי שהפיקה המחלקה לקולנוע.
שניים ממשתתפי הסדנה התראיינו לתכנית "23
דקות" של הטלוויזיה החינוכית.
בריאיון הם מספרים ,בין השאר ,מה הביא אותם
להשתתף בסדנה ועל הסרטים שיצרו.
הריאיון>>> (החל מדקה )12:50
לכתבה באתר "הארץ" באנגלית>>>

לחדשות נוספות>>>

קשרים אקדמיים בינלאומיים
קשרים חדשים בתורכיה
ד"ר חגית אבן-ריפינסקי ,החוג לאנגלית
בחודש יולי יצאה משלחת של מרצים מהמכללה
לאוניברסיטת  Hacettepeבאנקרה (תורכיה),
במסגרת תכנית ארסמוס +לחילופי מרצים.
אוניברסיטת  Hacettepeהיא אוניברסיטה מחקרית
עם דירוג עולמי בתחום המדעים ו36,000-
סטודנטים!
משלחת מתורכיה במכללה

נציגות המכללה ,ד"ר חגית אבן-ריפינסקי ,ד"ר רים
בשארה ,וקארן אייבל – שלושתן מהחוג לאנגלית,
התקבלו בחום על ידי המארחים .בהמשך נערך
ביקור גומלין של ארבעה מרצים שהוכתר בהצלחה
גדולה.
כולנו תקוה שחילופי המרצים יניבו קשרי עבודה
פוריים בין המחלקות לאנגלית בתורכיה ובישראל.

משלחת שלנו בתורכיה
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חדשים על המדף

ספרים ,כתבי עת ומאמרים חדשים פרי עטם של מרצים במכללה
"עיונים בחינוך" – כתב העת לעיון ולמחקר בחינוך ,יוני 2017
בגיליון זה מתפרסמים שני מאמרים שכתבו מרצים במכללה האקדמית בית ברל:
·ד"ר אילנה פאול-בנימין וד"ר וורוד ג'יוסי  /בית הספר הדו-לשוני – האמנם אי של שוויון
בחברה א-שוויונית?
·ד"ר קוסאי חאג' יחיא (המחקר נערך עם
פרופ' ח'אלד עראר)  /רכישת השכלה גבוהה ברשות הפלסטינית בקרב סטודנטים
מישראל :גורמי משיכה ,מפגש לאומי מחודש ואתגרים.
עורך כתב העת :פרופ' אדיר כהן
מו"ל כתב העת :הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה.

המכללה בכלי התקשורת
המדרשה בכלי התקשורת
המכון האקדמי הערבי לחינוך בכלי התקשורת

ברכות לרן ישפה על קבלת פרס לפיתוח שירותים לעידוד המצוינות בקרב ילדים ונוער בפריפריה
רן ישפה ,מרצה במסלול לחינוך מיוחד ובמסלול החברתי ,זכה בפרס זוסמן-ג'וינט ,ע"ש לאונור ולארי זוסמן ז"ל,
הפרס החברתי המשמעותי בישראל ,לשנת  .2017רן זכה בפרס בקטגוריית פיתוח שירותים לעידוד המצוינות
בקרב ילדים ונוער בפריפריה החברתית והגיאוגרפית.
המשך>>>

ברכות לקטרין פרנקל על קבלת ציון לשבח על יצירה לשנת 2017
צילומיה של קטרין פרנקל זכו לציון לשבח של השופטים בתערוכה "קול החברים" שהתקיימה בבית אמני
ראשון לציון .מנימוקי השופטים" :צילומיה של קטרין פרנקל פורצי דרך .הם מקבלים איכויות אבסטרקטיות של
טקסטורה ושקיפות ,המאפיינים יותר ציור .על ידי כך פרנקל מרחיבה את גבולות הצילום ,מפקיעה מתוכו את
תפקידו התיעודי ומעניקה לו ממדים אסתטיים חדשים וניחוח מסתורי.

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

ברכות למרצה אנג'לה קליין על זכייתה בפרס דיזינגוף לאמנויות פלסטיות לשנת 2017
הפרס מוענק לאנג'לה קליין על יצירה רבת שנים מקורית ומתמשכת ,ועל עבודה פיסולית המנסחת שפה
ייחודית אניגמטית ופואטית המנהלת דו-שיח פנים אמנותי ומותחת את גבולות המדיום.

קידומי דרגה וקבלת תארים
ברכות חמות לחברי הסגל האקדמי במדרשה:
תחום חינוך לאמנות :ד"ר ורד חרותי להעלאתה לדרגת מרצה
ד"ר אורית שוורץ פרנקו להעלאתה לדרגת מרצה
המחלקה לקולנוע :דני מוג'ה להעלאתו לדרגת מרצה בכיר יוצר
המחלקה לטיפול באמנות :ד"ר אופירה הוניג להעלאתה לדרגת מרצה בכיר מקצועי
תחום לימודים עיוניים באמנות :גלעד מלצר להעלאתו לדרגת מרצה בכיר יוצר
תחום אמנות :אתי יעקובי להעלאתה לדרגת מרצה יוצר
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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