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ניסן תשע״ו, אפריל 2016

 גיליון 36
מה קורה במכללה

הפקולטה לחינוך

אירוע פקולטטי 
אירוע חברתי של הפקולטה לחברה ולתרבות התקיים במסעדת "ליליות" 

שבה מועסקים בני נוער בסיכון במסגרת מיזם חברתי של עמותת "עלם".  

יום עיון: מדברות על הקול
האישה  יום  לציון  הקול"  על  "לדבר  העיון  יום  התקיים   7.3 שני  ביום 

הבינלאומי. יום העיון התקיים במגמה ללימודי מגדר שבפקולטה לחברה 

ולתרבות, בשיתוף עם אגודת הסטודנטים.

המשך<<<

מורים מתחילים במרכזו של סרטון של משרד החינוך
ד"ר אורית דהן, גב' מלי ליבוביץ'

דוברות  של  לסרטון  צילום  כאתר  נבחר  ברעננה  "פעמונים"  הספר  בית 
משרד החינוך שבמרכזו עומדים מתמחים ומורים מתחילים, שתיים מהן 

מורות בשנת ההתמחות המלוות על ידי יחידת "פורשים כנף". 

המשך<<<

נציגות המכללה ביום העיון "דלתות נפתחות" של מכון מופ"ת
ביום העיון השלישי בסדרת "דלתות נפתחות" יספרו אנשים עם ליקויי למידה את סיפור התמודדותם. כמו כן ישתתפו אנשי מקצוע ויוצגו מחקרים 
בנושא. ד"ר אורית דהן חברה בוועדת ההיגוי של יום העיון הייחודי שיתקיים ב-13/4 במכון מופ"ת, ובו ייקחו חלק גם ד"ר ורדה שרוני ואריאלה הלוינג.

הזמנה<<<

הפקולטה לחברה ולתרבות 
ריקי זגורי

לדבר על הקול יום עיון לציון יום האישה הבינלאומי
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מעל 700 מתעניינים ביום הפתוח במכון האקדמי הערבי לחינוך
ביום 15.3 קיים המכון האקדמי הערבי לחינוך יום פתוח שאליו הגיעו יותר 

קאסם  לכפר  עד  המשולש  בצפון  מג’ידו  צומת  מאזור  מתעניינים  מ-700 

בדרום המשולש והערים המעורבות: רמלה, לוד ויפו.

המכון,  ועל  המכללה  על  הסבר  ונתן  המתעניינים  את  בירך  ותד  עלי  ד”ר 

הלימודים  מבנה  את  בקצרה  תיארה  חסונה-ערפאת  ספיה  ד”ר  ואחריו 

במכון ואת תנאי הקבלה. בנוסף, הם שמעו הרצאה מרתקת בנושא “העצמה 

אישית” מפי מר אשרף קורטאם.

בספרייה,  סיור  להם  וערכו  המתעניינים  את  ליוו  המכון  נציגי  סטודנטים 

במעבדות, המעונות וברחבי הקמפוס. בצהריים ביקרו המתעניינים באוהל 

הלימודים  תכניות  על  חוגים  וראשי  מסלולים  ראשי  מפי  ושמעו  הגדול 

השונות לתואר הראשון. כמו כן הם קיבלו מידע מנציגי אגודת הסטודנטים 

והמדרשה. המועמדים זכו לכיבוד נאה ונהנו ממוסיקה ערבית משובחת. 

http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/apr16/pages/kol.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/apr16/documents/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94-%20%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%93%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99.pdf
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/apr16/pages/sirton.aspx
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להבעיר את המים באש – מפגש שירה
נעם פרתום, מחברת הספר "להבעיר את המים באש", הגיעה למפגש עם 

סטודנטים ומרצים, במסגרת החוג לספרות עברית כללית והקורס "מבוא 

על  פרתום  סיפרה  במפגש המרתק  עינת ברעם-אשל.  ד״ר  של  לשירה" 

שירה וכתיבתה, פרפורמס, ספוקן-וורד ופוסטמודרניזם.

הפקולטה לאמנויות – המדרשה
עדנה שינדלר

נפתחה תערוכתם של דגנית ברסט וציבי גבע
הגלריה של המדרשה – הירקון 19 גאה להציג שתי תערוכות יחיד לשני 

אמנים מרכזיים ומוערכים מבכירי המרצים במדרשה. התערוכה מאפשרת 

להתבונן בפן פחות מוכר ביצירתם, להציג תהליכי עבודה, חשיבה ומחקר 

בתהליך היצירה.

יום עיון על פועלה של דגנית ברסט
ברסט  דגנית  של  אמנותה  נידונו  מושבים, שבהם  שלושה  כלל  העיון  יום 

ושפה;  ספרות  לשירה,  אמונתה  בין  היחס  שלה;  הפרשנות  ואפשרויות 

והקשרים בין אמנותה ומדעים.

רב-שיח: ארכיאולוגיה של הווה 
ערב הקריאה והעיון על עבודתו של ציבי גבע ארג את תהליכי העבודה על 

הביאנלה, עם תכני הקטלוג שליוו את התערוכה.

הדס מאור, מאוצרות הביתן בוונציה, סיפרה על תהליך האוצרות מזווית 

אישית.

יום עיון: איתור קטינים בסיכון, חקיקה, 
אכיפה ודרכי התערבות

בפקולטה,  החוק  ואכיפת  קרימינולוגיה  ללימודי  המגמה  של  העיון  יום 

בראשותה של ד"ר הילה גולן שמוחה כלל פאנל דוברים וכן את הקרנת 

הסרט "תלויים באוויר".

המשך<<<

http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/apr16/pages/ktinim.aspx
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פעילויות צפויות בסמסטר ב' – עקבו אחר הפרסומים
קורס בלמידה מרחוק: נגישות בהוראה-למידה 

בהנחיית אריאלה הלוינג ויעל רויטמן

סדנה: קריאה מודרכת לפיתוח חשיבה ביקורתית תיאורטית
בהנחיית ד"ר רועית דהן

יום העיון השנתי של המרכז לקידום ההוראה  

מחקר מעצים הוראה - שריינו את התאריך
ראשון | 26.6.2016 | 14:30-8:30

אירועי אפריל בגלריית המדרשה – הירקון 19

עשור לפסטיבל צ'ינה פורטה
סרטים  בכורה  בהקרנת  הוקרנו  אביב  תל  בסינמטק  שהתקיים  באירוע 
עלילתיים קצרים, סרטים תיעודיים וסרטי וידאו ארט. כמו כן הוקרן סרט 
הפולחן "הבננה השחורה" לציון שנתיים לפטירתו של מילק, במאי, צלם 

ומורה במחלקה לקולנוע שהעמיד דורות של תלמידים בארץ ובעולם.
פסטיבל  אוצרת  וינק,  אנדראה  הייתה  הפסטיבל  של  הכבוד  אורחת 

הסרטים הגרמני, שהציגה את סרטי הפסטיבל ושוחחה עם הקהל.

תמונות מהאירוע<<<

לשכת הנשיאה

ההשפעה הסמויה של החושים
ביום רביעי, 30.3, במסגרת סדרת "הרצאות הנשיאה" התקיימה הרצאתה 

של פרופ' תלמה ליבל, בנושא ההשפעה הסמויה של החושים על הרגשות, 

ההתנהגות וההחלטות שלנו. 

המשך<<<

מי מפחד משוויון? על חינוך וחברה בישראל
קולקוויום לכבוד צאת ספרה של פרופ' יולי תמיר "מי מפחד משוויון? 

על חינוך וחברה בישראל" התקיים במכללה ב-23.3. 

המשך<<<

המרכז לקידום ההוראה
 פיתוח סגל בחינוך המיוחד

ד"ר ריבה מנדל וד"ר פנינה שביט
הוראה בחינוך המיוחד שמה דגש על פיתוח חשיבה והבנה כאסטרטגיה 

להוראת תלמידים מתקשים. הסדנה לסגל התקיימה כחלק מפיתוח צוות 

החינוך המיוחד ובשיתוף פעולה עם המרכז לקידום ההוראה. 

המשך<<<

היחידה האקדמית לתקשוב
פרויקט למידה ניידת

ד"ר אסנת דגן ונעמה ישראלי
ייחודי  פרויקט  עם  ב'  סמסטר  את  פתחה  לתקשוב  האקדמית  היחידה 

שלם.  סמסטר  של  לתקופה  וסטודנטים  למרצים  אייפדים  השאלת  של 

של  ההמשך  תכנית  במסגרת  החינוך  משרד  בשיתוף  מתקיים  הפרויקט 

התאמת המכללות למאה ה-21.

המשך<<<

http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/apr16/pages/senses.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/apr16/pages/tamir.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/apr16/pages/segel.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/apr16/pages/nayedet.aspx
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1113470055355088.1073741871.108531669182270&type=3
http://www.beitberl.ac.il/academic/art/exhbitions_galleries/hayarkun/events/Pages/default.aspx
http://www.beitberl.ac.il/academic/art/exhbitions_galleries/hayarkun/events/Pages/default.aspx
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המשרד לקשרים בינלאומיים אקדמיים
ענת בנסון

תכנית ארסמוס+ לחילופי סטודנטים יצאה לדרך
באוניברסיטה  לימודים  לסמסטר  לאחרונה  יצאו  סטודנטים  תשעה 

בקרוב  ייצאו  נוספות  סטודנטיות  ושתי  פולין,  קראקוב,  של  הפדגוגית 

גרמניה, במסגרת תכנית  ללימודים באוניברסיטה לחינוך בלודביגסבורג, 

ארסמוס+ לחילופי סטודנטים.  

המשך<<<

נחתם הסכם לשיתוף פעולה אקדמי עם 
אוניברסיטת אנטוורפן

לאנטוורפן  יצאו  בנסון  וענת  פוצ'טר  עודד  פרופ'  גולדמן,  דפנה  ד"ר 

במחלקה  סביבתי  לחינוך  מומחים  צוות  עם  ונפגשו  האחרון,  באוקטובר 

לחינוך. הצוותים גיבשו רעיונות לשיתוף פעולה בהוראה, מחקר, וחילופי 

מפורטת  פעילות  תכנית  יגבשו  הקרובים  ובחודשים  וסטודנטים,  סגל 

בשנת הלימודים הקרובה.

המשך<<<

נחתם שיתוף פעולה אקדמי עם 
אוניברסיטת קאדיר האס באיסטנבול

אוניברסיטת  נחתם לאחרונה עם   )MOU( הסכם שיתוף פעולה אקדמי 

הרקטור  בראשות  מטעמם  משלחת  תורכיה.  באיסטנבול,  האס  קאדיר 

דקאן  עם  ונפגשה  במכללה,  ינואר  בחודש  ביקרה  איידין,  מוסטפה  ד"ר 

ועם חברי סגל בפקולטה  נורית בוכוויץ,  ד"ר  הפקולטה למדעי החברה, 

ובמכון האקדמי הערבי העוסקים בתחומי מדעי החברה. 

המשך<<<

פינת הפרויקטים הבינלאומיים
נסיעה  ועל  בפרויקט ארסמוס+  דגן מדווחת על ההתקדמות  ד"ר אסנת 

למפגש באוניברסיטת מונפלייה שבדרום צרפת, של השותפים הישראלים 

נציגה ממילנו  ורשה,  נציגים מהאוניברסיטה הטכנולוגית של  עם מובילי 

ואנשי האוניברסיטה של מונפלייה.

המשך<<<

"שורשים נפגשים"
בהשתתפות  נפגשים"  "שורשים  מפגשי  שני  התקיימו  האחרון  בחודש 

כ-300 תלמידים יהודים וערבים שזכו להזדמנות הנדירה להכיר זה את זה 

לעומק מבעד לסיפורי חיים יומיומיים. 

המשך<<<

 .YouTube-פרויקט מנהרת הזמן ב

פרויקט מנהרת הזמן שיתוף פעולה עם התאחדות הסטודנטים הארצית והמשרד לשוויון חברת
בשבועות האחרונים פועלים רכזי הפרויקט מחיפה ועד באר-שבע, להכשרתם של סטודנטים מאוניברסיטאות ומכללות אקדמיות רבות, לתיעוד סיפור 

חייהם של מבוגרים ממגזרים ויישובים שונים. 

המשך<<<

סטודנטים לקראת נסיעה, בשיחת סקייפ עם נציגת האוניברסיטה הפדגוגית בקראקוב
מימין לשמאל: שמואל גולדשטיין, פריאל עזר, ספיר מועלם, לרין נאסר. מאחור: אודית אדיר

http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/apr16/pages/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%AA%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%9F.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/apr16/pages/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%AA%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%9F.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=J6riAVLz7G0
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/apr16/pages/erasmus.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/apr16/pages/antverpen.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/apr16/pages/istanbul.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/apr16/pages/projects.aspx
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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

היחידה לקשרי חוץ ופיתוח משאבים
שרה קרמר

נציגי המכללה בביקור בוויסבאדן
משלחת של נציגי המכללה ביקרה בוויסבאדן שבגרמניה כדי לרענן את 

השותפות ארוכת השנים עם עיריית ויסבאדן ולהרחיב את שיתוף הפעולה 

בין המכללה האקדמית בית ברל ואוניברסיטת ריין מיין. 

המשך<<<

יחידת השיווק
מאיה קאופמן

יום פתוח עם הדור הבא של גיבורי החברה
להעמיד  בחרנו  ב-16.3.16,  שהתקיים  הפתוח  היום  לקראת  השנה,  גם 

"הדור   – שלנו  הסטודנטים  את  המכללה  של  הפרסומי  הקמפיין  במרכז 

הפתוח  ליום  שהגיעו  הרבים  המתעניינים  את  החברה".  גיבורי  של  הבא 

קיבלה "נבחרת החלומות" – סטודנטים ותיקים ששיתפו את המתעניינים 

בחוויותיהם האישיות ובידע שצברו במהלך לימודיהם. 

המשך<<<

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

יובל טימור, קרין הירש  , דניאל אפרמיאן  - סטודנטים לחינוך

מאמרים
"אני זוכר אותה מהמכולת": דורית משה

בגיליון החדש של הרבעון "הד הגן", ג' אדר א' תשע"ו, מופיע, בין היתר, מאמר שכתבה דורית משה, גננת וסטודנטית לתואר 

Med בניהול וארגון מערכות חינוך. המאמר סוקר תהליך למידה בעזרת שירים של להקת כוורת בגן "אנקור" ברעננה. ילדי הגן 

לומדים לחזק את הקשר הבין-דורי, לפתח שפה וחריזה, מוטוריקה עדינה ואהבה למוזיקה, בעזרת שירי הלהקה. 

המכללה בכלי התקשורת
הפקולטה לאמנויות - המדרשה בכלי התקשורת
המכון האקדמי הערבי לחינוך בכלי התקשורת

קידומי דרגה וקבלת תארים

ד"ר לריסה שכמן על קבלת זכאות לתואר דוקטור 
מאוניברסיטת בן-גוריון בתחום הוראת המדעים. 

http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/apr16/pages/visbaden.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/apr16/pages/yom_patuach.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/publishes/pages/default.aspx
http://www.beitberl.ac.il/academic/art/about/in_the_press/pages/default.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/publishes/arabic/documents/march16.pdf



