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 . השכלה גבוהה2

 א. לימודים לתואר

שנת אישור  לתואר שם המוסד והמחלקה
 התואר

 1981 מורה בכיר לאמנות מדרשה למורים לאמנות
 1997 (B.A)בוגר אוניברסיטה  מדעי החברה והרוח, האוני' הפתוחה

 1999 (M.A)מוסמך אוניברסיטה  מחלקה לחינוך לאמנות, אוני' אוהיו, ארה"ב
 2001 (.Ph.D)דוקטור לפילוסופיה  מחלקה לחינוך לאמנות, אוני' אוהיו, ארה"ב 

 

 

 . דרגות אקדמיות וקביעות במוסדות להשכלה גבוהה3

 דרגה אקדמית שם המוסד והמחלקה תאריכים
 מרצה  המכללה האקדמית בית ברל 2001
 מרצה בכירה המכללה האקדמית בית ברל 2005

 

 

 

 . תפקידים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה4

 המכללה האקדמית בית ברל

 שנים בתפקיד סוג התפקיד

 - 2018 דקאן הסטודנטים, המדרשה, הפקולטה לאמנויות
 2015-2007 התכנית לתואר שני בחינוך לאמנות, המדרשה, הפקולטה לאמנויותראש 

 2007-2002 ראש ועדת הוראה, המדרשה, הפקולטה לאמנויות
 2007 -2005 ראש וועדת היגוי לפיתוח התכנית לתואר שני בחינוך לאמנות

 2003 - 2001 המדרשה, הפקולטה לאמנויות ראש וועדה לענייני תלמידים,
 2003 -2001 המדרשה, הפקולטה לאמנויות וועדה לקבלת תלמידים,ראש 

 1994 - 1990 המדרשה, הפקולטה לאמנויות ראש תחום חינוך לאמנות,
 1993 -1992 מרכזת פרויקט "ליווי בקליטה בהוראה" של בוגרי המדרשה לאמנות

 2015 -2013 , מכללת בית ברלבוועדת מינויים פנימית לקביעות ולדרגת מרצהחברת 
 2015 - 2007 חברה בפורום ראשי תכניות לתואר שני

     2015 - 2008 חברה בוועדת היגוי לפיתוח תכניות לימודים לתואר שני 
    2012 - 2011 חברה בוועדה לחיים משותפים 
     2013 - 2008 חברה בוועדת מדיניות המחקר

      2012 -2008 חברה בוועדה לתמיכה מקצועית בסגל אקדמי
     2007 - 2005 המדרשהחברת מערכת בכתב העת 

     2007 - 2005 חברת ועדה לתכנון ופיתוח המכללה
      2007 - 2002 מכללתית-חברה בוועדת הוראה כלל



 שנים בתפקיד סוג התפקיד

      2007 - 2001 חברה במועצה האקדמית
      2002 - 2001 חברה בוועדת האתיקה של המכללה

      2002 - 2001 ההיגוי של תכנית המצוינים של המכללהחברה בוועדת 
      1994 - 1992 חברה בצוות לפיתוח תכנית לאקדמיזציה

     1994 -  1990 חברה במועצה האקדמית של המכללה
 

 

 

 

 . תפקידים בתחומי העיסוק האקדמי מחוץ למוסדות אקדמיים5

 

וועדת מקצוע , המזכירות 
 הפדגוגית, משרד החינוך

 2016 - 2011 חברה בוועדת המקצוע של תחום האמנות

 וועדת משנה לוועדת המקצוע,
המזכירות הפדגוגית, משרד 

 החינוך

כתיבת תכנית לימודים באמנות לבתי ספר 
 דתי -יסודי ממלכתי וממלכתי

2012 - 2016 

חברה בוועדות מקצוע לבדיקת תכניות  המועצה להשכלה גבוהה
 לימודים 

2011 - 2013      

Journal of Cultural Research 
in Art Education 

 2015 - 2011 חברת מערכת 

      2014 - 2011 חברה בפורום לאמנות וחינוך לאמנות מכון מופ"ת
ליווי אקדמי של בניית תכנית לימודים  אביב-בית ספר "בלפור", תל

 אינטגרטיבית באמנות
2008 -2007     

    2003 - 2002 אמנותי-ליווי אקדמי של פרויקט חינוכי בבית ספר תיכון "שהם"
TETAC project    ליווי אקדמי של בניית תכנית לימודים

 בתי ספר באוהיו 3אינטגרטיבית באמנות ב
1997- 2001 

עריכת השתלמות אזורית למדריכי אמנות  פורום לחינוך מוזיאלי
 במוזיאונים וגלריות עירוניות. 

1995 - 1996    

בבית הספר היסודי "כפיר", תל 
 אביב

  ליווי אקדמי של צוות המורים

     1994 -  1990 חברה בפורום מרכזי הדרכה מכון מופ"ת
 

 

 

 חברות בארגונים מקצועיים 

 

National Art Education Association (NAEA) 

The International Society for Education through Art (InSEA) 

Caucus of Social Theory in Art Education (CSTAE)   

American Research Education Association (AREA) 

 . השתתפות בכנסים אקדמיים6

 א. השתתפות פעילה



 כותרת ההרצאה מקום הכנס נושא הכנס תאריך
מחקר איכותני בשרות  2016דצמבר, 

 הכשרת המורים
אוניברסיטה העברית, 

 ירושלים
ידע תוכן תהליכי הבניית 

פדגוגי משותף בהכשרה 
-להוראת אמנות בקבוצה רב

 תרבותית
 National Art Education 2016 ,מרץ

Association 
 Bridging Communities in ארה"ב, שיקגו

Conflict: Dialogues 
through Co-teaching Art 
Lessons 

יוצרים גשרים: כנס  2015יוני, 
 בינלאומי על אתגרי 

במוזיאונים במאה החינוך 
 21-ה

ירושלים, מוזיאון 
 ישראל

מתודות -להתבונן ולשוחח
 בחינוך לאמנות  

כנס בינלאומי: לא בחצר  2015ינואר, 
הכלה בין : האחורית שלי

 תרבותית במערכות חינוכיות

ישראל,  מכללת בית 
 ברל

Art Teachers' Positions and 
Practices in Addressing the 
Israeli-Palestinian Conflict. 

הכנס הבין לאומי השישי  2014יולי, 
להכשרת מורים, חינוך משנה 

 מציאות

ירושלים, מכללת דוד 
 ילין

Mentoring as a creation 
and reflection process 

 International Society for 2014יוני, 
Education through Art 

 The use of sketchbooks in אוני' קנטרברי ,אנגליה
the transition from 
kindergarten to school 

 International Society for 2012יוני, 
Education through Art 

 Art curriculum strategies , לימסולןקפריסי
addressing deep-rooted 
and ongoing conflicts   

לחינוך  7-כנס תל אביב ה 2012מאי, 
מתקדם: מחזירים את 

 האמנות לחינוך  

תל אביב, סמינר 
 הקיבוצים

לימודי אמנות וטיפוח 
 היצירתיות בעידן המדידה

סדנה בינלאומית בנושא:  2012פברואר, 
היסטוריה אוראלית, ארכיון  

 ואמנות

 Memories, Conflict and הגלריה באום אל פאחם
Art Education: A Study of 
Bilingual Israeli Schools 

 The 33rd InSEA World  2011מרץ, 
Congress 

 Art Education in הונגריה, בודפשט
Heterotopias: A study of 
art education at bilingual 
Arabic- Hebrew schools In 
Israel. 

 Video productions as בולטימור  ,ארה"ב NAEA Conference 2010אפריל, 
critical art pedagogy - 
challenges and risks. 

טקסט; חינוך -מרחב-דימוי 2009מרץ, 
 חזותי בבית הספר

המכללה האקדמית בית 
 ברל

שילוב החינוך החזותי 
 בהוראה

 32nd InSEA World 2008אוגוסט, 
Congress 

 Video Production as Part יפן, אוסקה
of Critical Art Pedagogy 

 Arts Practice and Critical טייפה ,טייוואן World Creative Summit 2008יוני, 
Cultural Inquiry 

לדבר את הנראה: חינוך     2008מרץ, 
 לאמנות ותרבות חזותית.

המדרשה לאמנות, בית 
 ברל

על  -אובייקטים של תשוקה
 תרבות חזותית וחינוך

 InSEA: Art Education 2007יולי, 
Research 
and Development 

גרמניה, אוני' היידלברג 
 ואוני' קרלסרוהה

How Can We Apply 
Critical Postmodern Art 
Education Pedagogy? 

נא לקרוא מה שמצויר כאן:  2007נובמבר, 
 יום עיון על רפי לביא

המדרשה לאמנות, בית 
 ברל

 ההוראה של רפי לביא 
 בפרספקטיבה היסטורית



 InSEA: Interdisciplinary 2006מרץ, 
Dialogues in Art 
Education 

 Art Educators' Positions פורטוגל, וויזיאו
towards the On-going 
Violent Conflict in Israel 

מפגש שני של האגודה  2006
הישראלית לפילוסופיה של 

 החינוך

חינוך לאמנות בחברה  מכללת אל קאסמי
 קונפליקטואלית

המרכז לאתיקה  2של החינוך  שובו 2005דצמבר, 
 בירושלים

חינוך לאמנות שמטפח את 
 האדם היוצר

 Encounters with the בייג'ין ,סין InSEA Asian Conference 2004דצמבר, 
"other" 

 National Art Education 2004אפריל, 
Association 

ארה"ב, דנוור, 
 קולוראדו

School Art Gallery as a 
place for engagement with 
community and 
transformative 
environmental activities. 

הפקולטה לאמנויות,  רב תרבותיות באמנויות 2004
 אוני' תל אביב

גישה רב תרבותית ביקורתית 
 בחינוך לאמנות

ארה"ב, מינייפוליס,  NAEA Conference 2003מרץ, 
 מינסוטה

Why do good art teachers 
find it hard to stay in the 
public system school 
system? 

תפישות  -חינוך לאמנויות 2002
 ומגמות.

הפקולטה לאמנויות, 
 אוני' תל אביב

חינוך לאמנויות בחברה 
 שסועה

 Beginning Art Teachers ארה"ב, ניו יורק NAEA Conference 2001אפריל, 
Negotiation of their 
Beliefs and Identity 

הכנס הבינלאומי השני  1996
 בהכשרת מורים בנושא  

"הכשרת מורים: שמרנות, 
 התפתחות וחדשנות".

מכון מופ"ת, מכללת 
 וינגייט

 דיאלוג ורפלקסיה 
בתהליך תכנון לימודים עם 

 מורים מתחילים

השלכות החשיבה האמנותית  מכון מופ"ת, תל אביב חינוך-חברה-אמנות 1996
 הפדגוגיתעל תהליך ההכשרה 

 אמנות וחינוך 1996
 

הפקולטה לאמנות, 
 אוניברסיטת חיפה

מגמות עכשוויות בחינוך 
 לאמנות

של  11-הכנס המדעי ה 1995
האגודה הישראלית לחקר 

 )איל"ה(.

האוני' העברית, 
 ירושלים

חשיבה רפלקטיבית ויצירתית 
בתהליך פיתוח תוכניות 

 הערכת מודל. -לימודים

בית הספר  לחינוך לאמנותפורום ארצי  1995
לאמנות,המדרשה, 

 מכללת בית ברל

התוכנית להכשרת מורים 
לאמנות בבית הספר לאמנות, 

 מכללת בית ברל

יום עיון בנושא האמנות  1992
 בעידן הטכנולוגי

 צילום/ציור/צילום מוזיאון הרצליה



מקום היצירה האמנותית  אוני' תל אביב "החינוך במבחן הזמן" 1991
הוראה/למידה בגישת 

 אינטגרטיבית

 
 

  אורחהרצאות 

 כותרת ההרצאה מקום ההרצאה תאריך

סמינר הקיבוצים: "חשיפת תכנית הלימודים  2016מאי, 
 החדשה באמנות".

 מפמ"ר אמנות חזותית, משרד
 החינוך

פברואר, 
2014 

 מכללת אפרתה מכללת אפרתה

 ינואר,
2012  

 משרד החינוךמפמ"ר המחול,  אביב-משרד החינוך, תל

אפריל, 
2012 

 

הפיקוח על הוראת אמנות למחוננים,  אוני' בר אילן
 משרד החינוך

דצמבר, 
2011 

 מפמ"ר אמנות חזותית, משרד המדרשה לאמנות, בית ברל
 החינוך

נובמבר, 
2011 

 מוזיאון בת ים לאמנות עכשווית מוזיאון בת ים לאמנות עכשווית

דצמבר, 
2011 

 מפמ"ר אמנות חזותית, משרד מוזיאון הרצליה
 החינוך

אפריל, 
2009 

Northern Illinois University   בית הספר לאמנות  
Northern Illinois University 

אפריל, 
2009 

Illinois University at Urbana Champaign Illinois University at Urbana 
Champaign 

אפריל, 
2009 

 
Illinois University at Urbana Champaign 

Illinois University at Urbana 
Champaign 

 נירנברג, בית האמנים גרמניה, נירנברג,  2009יולי, 
 טייוואן, אוני' של שנגואה טייוואן, שנגואה 2008יוני, 
 סל תרבות ארצי ראשון לציון 2003

פברואר, 
2001 

Teachers College University, N.Y.  לאמנות,החוג לחינוך 
 Teachers College University 

 החוג לחינוך לאמנות The Ohio State University 2000מאי, 
The Ohio State University 

 בית הספר למנהיגות חינוכית ירושלים 1996
 

 

 

 ב. ארגון כנסים או מושבים בכנסים

 תפקיד בכנס מקום הכנס נושא הכנס תאריך
מגדר  שוברות שתיקה: 2014מאי, 

 וחינוך לאמנות
יוזמת ומרכזת   גלריית המדרשה, ת"א

 אקדמית
הרטוריקה של הדימוי  2013מאי, 

 המוקרן 
יוזמת ומרכזת   אביב -סינמטק תל

 אקדמית 



האמנות כתרבות חזותית:  2011דצמבר, 
-פרקטיקה-תיאוריה
 פרשנות

המדרשה לאמנות, בית 
 ברל

מרכזת  אקדמית 
בשיתוף עם 

 מפמ"ר אמנות
מוזיאון ישראל והמדרשה  אמנות, מקום  וקהילה 2011מרץ, 

 לאמנות, בית ברל 
יוזמת ומייעצת 

 אקדמית 

אמנות וחינוך במרחב  2010מאי, 
 הציבורי

המרכז לאמנות דיגיטלית, 
חולון והמדרשה לאמנות, 

 בית ברל

יוזמת ומרכזת  
 אקדמית

המדרשה לאמנות, בית  אוצרות/פדגוגיה/אקטיביזם 2009מאי,
 ברל

יוזמת ומרכזת  
 אקדמית

לדבר את הנראה: חינוך  2008מרץ, 
 לאמנות ותרבות חזותית.

המדרשה לאמנות, בית 
 ברל

יוזמת ומרכזת  
 אקדמית

    

 

 . מענקי מחקר8

 א. מענקים שהתקבלו

 

חוקרים  תפקיד במחקר שנה
 שותפים

גובה  הגוף המממן נושא המחקר
 המימון

 תוצרים )פרסומים(

2014- 
2015 

שיתוף פעולה בין   חוקרת 
סטודנטים 

יהודים וערבים 
בהוראה 

משותפת של 
אמנות במסגרת 
הכשרת מורים 

 לאמנות

המכללה 
האקדמית 

 בית ברל

 מאמרים )בעבודה( 2 ש"ש 2
Bridging 
communities in 
conflict: Dialogues 

taught -through co
art classes 

הכשרת מורים 
לאמנות בחברה 
 מרובת תרבויות

 
 

 בקשות למענקי מחקר שנדחו .ב

 

תפקיד  שנה
 במחקר

ניקוד/ציון  הגוף המממן נושא המחקר חוקרים שותפים
 שהושג

יולי, 
2015 

חוקרת 
 ראשית

ומובילה את  
הצעת 

המחקר 
מטעם 

הרשות 
למחקר של 

המכללה 
האקדמית 

 בית ברל

1. Prof. Mustafa 
Kabha, Department of 
History, Philosophy 
and Judaic Studies, 
The Open University 
of Israel  
2. Dr. Bärbel Völkel, 
University of 
Education in 
Ludwigsburg, 
Germany  
3. Petra Zwaka, Jugend 
Museum 
Schöneberg/Berlin, 
Head of Cultural 

Community 
Museums as 
Cultural Agents in 
the Construction 
and Preservation 
of Identities and 
Collective 
Memories. 

  קרן פולקסווגן



Affairs and Museum 
Director  
4. Said Abu shakra, 
Curator and Director of 
Umm el-Fahem Art 
Gallery  

 

 

  . מלגות, פרסים ומענקים אחרים9

 

 מעניק המלגה או הפרס המלגה או הפרס שנה

1999 GSARA-Graduate Student 
Alumni Research Award 

GSARA-Graduate Student Alumni Research 
Award 

2001 Manuel Barkan 
Dissertation Award 

Manuel Barkan Dissertation Award 

 המכללה האקדמית בית ברל מלגת עידוד ומחקר     2013-2015

 

 . הוראה10

 

 הנחיית עבודות לתואר שני  .א

 

הישג  תאריך סיום לתואר נושא התזה שם הסטודנט
 הסטודנט

צילום משותף: אמנות ושפה כגשר  אופק נעמי
 בין בני נוער יהודים וערבים

M.Ed.  בחינוך
 לאמנות

2017 100 

הבניית זהויות ביצירות תלמידים  סטורלזי מיקי 
-יהודים וערבים בסדנת אמנות דו

 לשונית

M.Ed.  בחינוך
 לאמנות

2016 100 

דיאלוג בסדנת האמנות בין  אלגרבלי ציון
תלמידים מלאומים ותרבויות 

 שונות

M.Ed.  בחינוך
 לאמנות

2016 90 

החזותית כאמצעי תיווך התרבות  אברהמזון הילה
 ביצירת סלפי על ידי בני נוער

M.Ed.  בחינוך
 לאמנות

2016 90 

למידה מבוססת פרויקטים  גרנות ערגה
 באמצעות אמנות

M.Ed.  בחינוך
 לאמנות

2016 85 

שימוש במחשב לוח עם תלמידים  זויתן אלכס
 אוטיסטים

M.Ed.  בחינוך
 לאמנות

2016 81 

בחינוך  .M.Ed 2015דפים מתודיים  זייתון מכאלה
 לאמנות

2016 90 

מפגש בין דורי סביב סיפורי ילדות  חפץ לירז
 אמנותי-ככלי חינוכי

M.Ed.  בחינוך
 לאמנות

2015 85 
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