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מה קורה במכללה

אדר ב׳ תשע״ו ,מרץ 2016

הושלם שלב א' בפרויקט שיפור החניות והכבישים במכללה
עם פתיחת הסמסטר נפתח לתנועה הכביש המזרחי בקמפוס ,מדרום
לצפון .לאורך הכביש הוסדרו כ 250-חניות חדשות ,ו 80-חניות נוספות
יושלמו במהלך החודש הקרוב .הכביש ומתחמי החניה מוארים ומסומנים,
וכמו כן הוסדרו חניות נכים ,שילוט הכוונה ודרכי גישה נוחות ומוארות
מהחניות למרכז הקמפוס.
סמסטר אביב מוצלח לכולנו והנאה מהשימוש בתשתיות החדשות.

סינמה סיטי – כי זו כבר מסורת
כמדי שנה לקראת סיומה של תקופת המבחנים ופתיחתו של סמסטר
ב' ,יצא הסגל המנהלי לאירוע השנתי ב"סינמה סיטי גלילות" .האירוע
כלל ארוחת בוקר עשירה ולאחריה צפייה בסרט זוכה פרס סאנדרס,
"אומריקה".

היחידה לקידום חיים משותפים
סיור בג'ת במסגרת קורס ערבית מדוברת
עם סיומו של סמסטר א' בקורס ערבית מדוברת ,יצאו חברי הסגל
והמורות לערבית יחד עם הסטודנטים המתרגלים ,לכפר הדרוזי ג'ת.
המשך >>>
סמינר בנווה שלום וואחת אל-סאלם
 14חברי סגל החברים במרכז לחיים משותפים יצאו לסמינר בוואחת אל
סאלם/נווה שלום במטרה לדון בשתי משימות עיריות לשנת הלימודים
תשע”ז :פיתוח קורס לחיים משותפים לכלל הסטודנטים ,ובדיקת אופני
קידום החינוך לחיים משותפים באמצעות תכניות הלימודים במכללה.

היחידה האקדמית לתקשוב

אירוע פדגוגיה דיגיטלית 2016

אירוע פדגוגיה דיגיטלית התקיים זו השנה השנייה במכללה האקדמית בית ברל במטרה לחשוף את המרצים המלמדים במכללה לטכנולוגיות חדשות
שיכולות לשמש להוראה ולמידה ,וללמוד זה מזה כיצד לשלב פדגוגיה וטכנולוגיה.
המשך >>>

הפקולטה לחינוך
 12מתמחים ומורים חדשים זכו בפרסים בתחרות "מתמחים בסיפור ,בכרזה ובסרט"
ביום חמישי 31 ,במרץ  ,2016יתקיים בתיאטרון הקאמרי בתל אביב אירוע הוקרה בעקבות התחרות "מתמחים בסיפור ,בכרזה ובסרט" תשע"ה .ואלו
שמות הזוכים בוגרי המכללה:

תחרות "מתמחים בסיפור"

תחרות “מתמחים בכרזה”

אלפא חיימוב בן חמו – מקום שני
מירית סקופ-קופרמן ,רחל קיני – ציון לשבח

ינון אביאור ,דניאלה קרן רויטמן – הצטיינות
נאדין ידיד ,דובי אסל ,נירית אלחדף לוי ,דפנה לוי ,ורוניק טוב-אל ,לילך
נער  -ציון לשבח

תחרות "מתמחים בסרט"
ברוך זוארץ – הצטיינות
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צעדים מעשיים לקראת כניסה לעולם ההוראה
בימים אלו מתקיימת במכללה סדנה ייחודית שמטרתה להכין את סטודנטים שעומדים לסיים את ההכשרה האקדמית ,לקראת כניסתם לעבודה בבתי
הספר.
בסדנה ניתנים דגשים מעשיים להכנת קורות חיים שאי אפשר לדלג עליהם ,איתור מידע על סביבת העבודה העתידית ,הכנה לראיון עבודה והצגה
עצמית מיטבית .הסדנה ,פרי יוזמה של יחידת "פורשים כנף להוראה" ,הועברה על ידי מוניקה פרידמן ( )MAוצאלה לינצקי (.)MBA

סגל הפקולטה לחינוך בסיור בקרית המלאכה בתל אביב
סגל הפקולטה לחינוך נהנה ביום שמש יפהפה מסיור בהיכלי היצירה
של אמנים שונים בדרום תל אביב .המדריכים יובל כספי ויונתן משעל,
מרצים במדרשה ואמנים בעצמם ,חשפו את הסגל לגלריות וחללי עבודה
של פסלים ,ציירים ותכשיטנים ,תוך כדי חשיפה לאמנות רחוב (גרפיטי)
מרהיבה .הסיור הסתיים בסטודיו של יובל כספי ,שם הכינו חברי הסגל
יצירות בהשראת היום שעבר עליהם.

שבוע עבודה מעשית במסלול לאנגלית

שבוע עבודה מעשית והוראה יצירתית במסלול היסודי

פרחי ההוראה במסלול לאנגלית התנסו במסגרת שבוע העבודה המעשית
בפיתוח יחידות לימוד תלויות תכן הכוללות מטלות ביצוע .במסגרת
הנושאים שנלמדו :כתיבה סיפורי אגדות ,חגים ופסטיבלים מסביב
לעולם ,המשפחה ונושאים נוספים ,שולבו יחידות לימוד שכללו פעילויות
יצירתיות ומגוונות ,כמו שילוב דרמה ,שילוב טכנולוגיה וכתיבה יצירתית.
בסוף כל יחידה הציגו התלמידים את תוצרי הלמידה.

סטודנטים במסלול היסודי התנסו בתכנון יחידות הוראה משולבות
משחקים ומרכזי למידה בהנחיית צוות המרכז לתכנון לימודים  .
המשך >>>

המכון האקדמי הערבי לחינוך
הבנת הנקרא והבעה בעל-פה :אתגרים בתכנית הלימודים
בעברית המותאמת לרפורמה
מדריכים ,מורים ערבים המלמדים עברית כשפה שנייה בבתי ספר ערביים,
אנשי אקדמיה המתמחים בהוראת העברית כשפה שנייה ,ומתעניינים
הגיעו ליום העיון שכלל מגוון הרצאות שקובצו על רצף השפה העברית,
הדבורה והכתובה.
המשך >>>

מנדלות רב-תרבותיות
סירין מנסור ,אימאן עזאם ,אורנה זקן ושירי דורון
סטודנטיות מהפקולטה לחינוך – המכון האקדמי הערבי לחינוך ,לצד
סטודנטיות מהפקולטה לאמנויות – המדרשה ,ניהלו דיונים אקטואליים,
עסקו בדילמות בחינוך וחברה ,ויצאו עם תובנות חדשות על עצמן ועל
החברה הישראלית.
המשך >>>

2

הפקולטה לאמנויות – המדרשה
אירועי גלריית המדרשה – הירקון 19
חגיגות  70שנה למדרשה ( ,)1946נפתחות בסדרה של אירועים חגיגיים:
תערוכה ייחודית של ציבי גבע ודגנית ברסט ,יום עיון מרתק ואירוע
ההקרנה של המחלקה לקולנוע.Cine Forte ,

חדשות המחלקה לקולנוע

תערוכתם של ציבי גבע ודגנית ברסט ,החל מ ,10/3-גלריית המדרשה –
הירקון 19
האמנים הידועים ציבי גבע ודגנית ברסט שימשו כמרצים במדרשה במשך
שנים רבות ,עד פרישתם לגמלאות .לאחרונה סיימו השניים תערוכות
מקיפות על יצירתם :דגנית ברסט ברטרוספקטיבה במוזיאון תל-אביב,
וציבי גבע שייצג את ישראל בביאנלה בוונציה.
גבי קלזמר ,דקאן הפקולטה לאמנויות – המדרשה ,הציע לשניים להציג
דווקא את תהליכי העבודה לקראת פתיחת תערוכותיהם ,כולל אותן
סקיצות שנשארו בסופו של דבר על רצפת הסטודיו.

“זאת אומרת” :יום עיון לכבודה של דגנית ברסט22/3 ,
יום עיון בהשתתפות :אפרת ביברמן ,ורד חרותי ,רועי רוזן ,טלי תמיר ,דרור
פימנטל ,אלון אלטרס ועוד.

ארכיאולוגיה של הווה :על ,בעקבות ,מאחורי
ערב אמנות ושירה – רב-שיח בתערוכתו של ציבי גבע28/3 ,
הערב יארוג את תהליכי העבודה על הביאנלה עם תכני הקטלוג שליווה
את התערוכה .בין המשתתפים בערב :הדס מאור – אוצרת הביתן
הישראלי ,מיכל בן נפתלי ,ערן הדס ,נווית בראל ועוד.
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אירוע הקולנוע הגדול  29/3 , Cine Forteסינמטק תל אביב

אירוע ההקרנות של המחלקה לקולנוע Cine Forte ,הוא ההזדמנות השנתית להציג לקהל הרחב ממיטב סרטי המחלקה .האירוע מתקיים השנה
בפעם העשירית ,ויוצגו בו סרטי הגמר של בוגרי המחלקה בהקרנת בכורה ,לצד סרטי אמצע של הסטודנטיות והסטודנטים.
השנה תתארח באירוע אנדריאה ווינק ,מנהלת  exground filmfestבוויסבאדן ,גרמניה ,שתציג את תכנית הסרטים הקצרים שזכו בפסטיבל האחרון
שננעל בנובמבר.

חלון יום ד’

סדרת מפגשים ,הרצאות ודיונים
אמנות וקולנוע

"מה ,אף אחד לא נעלם השבוע?"
חיליק מגנוס היה אחד מאורחי חלון יום ד' ,מגנוס מצא את עצמו כבר
לפני  30שנה מייעץ לתרמילאים הישראלים שהחלו לנהור למזרח בשנות
ה '70-וה ,'80-ומבצע בהתנדבות פעולות חילוץ של מטיילים שנקלעו
למצוקה .בעקבות זאת הוא הקים בשנות ה 90-את הצוות הייעודי הראשון
שלו לאיתור וחילוץ מטיילים בחו"ל.
המשך >>>

מגפיים מסומרים ,מדי עור ושרירים פשיסטיים בסרטון הווידאו”’אלחנדרו” של ליידי גאגא
ד"ר גלעד פדבה הרצה במסגרת כנס מוֹתר ה :25-האובייקט ודימוייו שהתקיים בפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל-אביב  .

חדשים על המדף

ספרים ,כתבי עת ומאמרים חדשים פרי עטם של מרצים במכללה

ספרים
נוער בבלגן – קטינים עוברי חוק בישראל

Higher Education and the
Palestinian Arab Minority in
Israel
קוסאי חאג' יחיא ,ד"ר ח'אלד עראר
הספר מביא לקדמת הבימה מחקר של יותר
מעשור שפורס תמונה מקיפה ועדכנית אודות
ההשכלה הגבוהה בקרב הערבים הפלסטינים
בישראל ,באתרי התרחשותה השונים והמדיניות
הקשורה בה.

הספר כולל מאמרים שכתבו  5מרצים במכללה
ועוסקים במגוון רחב של נושאים הקשורים הן
בהתנהגויות סוטות של בני נוער בעלי קשיי
הסתגלות למסגרות והן בפעילותם של הגופים
במטפלים בהם.
עורכים :פרופ' אורי תימור ,ד"ר (נצ"מ דימוס)
סוזי בן ברוך ,ד"ר אתי אלישע
מו"ל :הוצאת מאגנס
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מאמרים
״צריך שניים לטנגו :מבט מוסדי על ממשלות ישראל והסוכנות היהודית בראי
מדיניות הקליטה״ ,גיליון 64-94 ,24
מאמרם של ד״ר עדי בינס וד״ר אורי ארבל גנץ פורסם בכתב העת ״פוליטיקה״
של האוניברסיטה העברית ,וכמו כן הוצג בכנס ה 47-של האגודה הסוציולוגית
בתל אביב.

"מקומן של אמהות בתהליך הבחירה של מסלול הקריירה של בנותיהן:
מבט פסיכולוגי"
מאמרן של ד"ר הדר לינור וענת בביץ פורסם בכתב העת הבין-תחומי
במדעי החברה "מגמות" ,כר' ג ( ,)2ינואר .2016
עורכים :פרופ' יורם בילו ופרופ' יגיל לוי
למאמר>>>

"מישהו מטפל בך?"
עדי בינס

"השפעת גיל עלייה על רמת ביצוע בהבנת הנקרא ובכתיבה בעברית
ובאנגלית בקרב תלמידים עולים דוברי  3שפות"
מאמרה של ד"ר אורלי חיים (באנגלית) פורסם בכתב העת "עיונים בשפה
וחברה" של ה"אגודה הישראלית לחקר שפה וחברה" ,גיליון .)2-1( 8
עורכת :פרופ' עירית קופפרברג
כתב העת>>>

“Are you being served – The Role of the Jewish Agency in
Policy Making Processes and its Effect on Immigrants from
Ethiopia in the Early1990 s” April 2016 issue of Israel Affairs

המאמר הוצג בכנס הבינלאומי
The Welfare State in Multicultural Societies :Challenges for
social policy ESPAnet Israel
ויפורסם באפריל  2016בכתב העת .Affairs Israel

"לנוע" בתוך שפה ובין שפות :הביטוי הלשוני של אירועי תנועה בסיפורים
של ילדים תלת-לשוניים (אנגלית)
מאמרן של ד"ר ענת סטבנס וג'ודי קופרסמיט פורסם בכתב העת "עיונים
בשפה וחברה" של ה"אגודה הישראלית לחקר שפה וחברה" ,גיליון .)2-1( 8
עורכת :פרופ' עירית קופפרברג
כתב העת>>>

"פרופסיונליזציה ורגולציה בהכשרת מורים – מתווים מנחים להכשרה
להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" בתכניות הכשרת אקדמאים
להוראה באוניברסיטאות ובמכללות.
פרופ' ברברה פרסקו ועמיתים.

דוחות

"כלכלה וכוח בסיפורי יאנוש קורצ'אק :המקרה של ג'ק הקטן"
מאמרה של ד"ר עינת ברעם אשל פורסם בגיליון החדש של כתב העת
לעיון ולמחקר בחינוך" :עיונים בחינוך" ,סדרה חדשה ,13-14 ,שבט תשע"ז.
מאמרה של ד"ר אביבה קליגר

חינוך בלתי פורמלי לילדים ,נוער וצעירים בישראל :עדויות מהשדה וסי־
כום תהליך למידה
דוח המסכם את פעילותו של צוות מומחים בראשותו של פרופ' שלמה
רומי :גב' נסרין חדאד חאג' יחיא ,אוניברסיטת תל אביב ,פרופ' גד
יאיר ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ד"ר חגית קליבנסקי ,המכללה
האקדמית בית ברל.
תקציר הדוח באנגלית>>>
			
לדוח המלא>>>

Physics textbooks: do they promote or inhibit students
creative thinking.
נבחר להיכלל בכרך המאמרים המובחרים .collection of highlights 2015

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

קידומי דרגה וקבלת תארים
ד"ר קסנר ברוך יעל לרגל קבלת תואר דוקטור לחינוך
מאוניברסיטת בר אילן.
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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

