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  הקדמה
 וקיבל תאוצה לפני חצי יובלאשר החל , תהליך האקדמיזציה של המכללות להכשרת מורים בארץ

, ה להשכלה הגבוהה לפתוח לימודים לתואר שני עם החתירה של המועצ,נוספת בעשור האחרון
אחד השינויים . הן ברמת תכניות הלימודים והן בעבודתם של המרצים, הביא שינויים רבים
 .מחקרהאקדמי ב של אנשי הסגל העמקת העיסוקהבולטים מתבטא ב

  
 הייתה אחת המכללות ,ר אהרן זיידנברג"דנשיא המכללה בהנהגת  ,מכללה האקדמית בית ברלה

כבר בשנות .  לעסוק במחקר האקדמיסגלאת ה ודדונושא המחקר וע בפיתוח שהשקיעוהראשונות 
 צוות מחקר םט הוק"ובשנת הלימודים תשמ,  פנימייםיםמחקר מספרבהמכללה תמכה  80-ה

 מספר החברים בו גדל ,מבחינת תחומי המחקרצוות המחקר התפתח  במהלך השנים. מכללתי
מחקרים  היום עורכתהיחידה . מחקרים בתחום החינוך והחברהב התמחתה ליחידת מחקר שהיהו

, כמו משרד החינוך, גורמים חיצונייםעבור מחקרים בומוזמנים על ידי גורמים בתוך המכללה 
 הר חרות"ד. ח הארצי ועוד"פרויקט פר, מחלקות חינוך מקומיות, "על סם", המוסד לביטוח הלאומי

היא באמצעותה שועדת מחקר המכללה  הקימה במקביל.  יחידת המחקרעומדת בראשורטהיים 
. ר ענת סטבנס" דבראשות הוועדה מכהנת כיום . אנשי הסגלת שלויוזמות מחקריב תמכות

 את העשייה המחקרית במכללה על קדם העיקרי ללאחרונה הוקמה גם רשות מחקר שתפקידה
 ובניהול המחקרים מול בהגשת הצעות לקרנות אלה, ידי מתן סיוע למרצים בחיפוש קרנות מחקר

  .ברברה פרסקו עומדת בראש רשות המחקר' פרופ .הגורמים המממנים
 

העיונית והמקצועית של אנשי הסגל , הפעילות המחקריתהמכללה מדווחת על זו בחוברת 
החוברת הבאה . בכוונת רשות המחקר לפרסם חוברת מדי שנה. 2004-2005 בשנים האקדמית

 . 2006-ילות הסגל בתדווח על פעו, ז"תצא בתשס
 

בית , יםערביבית הספר להכשרת מורים , המרכז האקדמי לחינוך: במכללה ארבעה בתי ספר
הסגל במכללה מייצג מומחיות . יםתחומי-רבללימודים המדרשה ובית הספר  -הספר לאומנות 
ונות הדיסציפלינות הש, פילוסופיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה,  פדגוגיהםביניה ,בתחומים רבים

, ) ועודך"תנ, גיאוגרפיה, היסטוריה, עברית, מדעים, אנגלית, מתמטיקה(הנלמדות בבתי הספר 
, לכן כללנו בחוברת לא רק רשימת פרסומים מדעיים של אנשי הסגל. סטיתאאומנות פלו מידענות

ים גו בכנסיעבודות שהצאף גו בתערוכות וייצירות אומנות שהצ, יתחוגם חומרי לימוד שפציינו אלא 
 : כתבי עת ייחודייםארבעהבחוברת מופיע מידע על יחידת המחקר ועל , כמו כן .בארץ ובעולם

בית של " אלרסאלה" ,של המרכז האקדמי לחינוך" עולם קטן" ו"שנתון למדעי היהדות -מועד "
 .  לאומנותבית הספרשל " המדרשה" והספר להכשרת מורים ערביים

 
 מרציםשל והרחבה שייה העשירה נאמנה על העמונה תאנו תקווה שחוברת זו תיתן לקורא 

 .במכללה
 

 ,בציפייה להמשך עבודת מחקר פורייה
  ברברה פרסקו' פרופ
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 פרסומים. א
 ספרים

מכללה אקדמית : באקה אל גרביה .עברית בלבוש ערבי ).2005 ( רפיק,בכר-אבו
 .אלקאסמי -לחינוך

 
ייצוגים ותדמיות של דמות האחר ,  האור הקלוש).2005(עמי  ,בוסקילה-אלעד

, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום: אביב  תל.בספרויות הערביות המודרניות
  .אוניברסיטת תל אביב

 
קריסת חברת העובדים : של משבר ידוע מראש אנטומיה). 2004 (יצחק ,גרינברג

ש חיים "עם עובד והמכון לחקר הציונות וישראל ע:  תל אביב.בשנות השמונים
 . אביב וייצמן אוניברסיטת תל

 
 Internet ,תכנות בסביבת האינטרנט–البرمجة في اإلنترنت ).2004(טיבי , מואניס

Programming. מ"חאוריזם בע: המשולש -גת. 
 

: תל אביב .עברי -אנגלי -ספר הביטויים המקיף עברי). 2004( רינ, גבריאל-סבניה
  .יבנה

 
 .רכס:  אבן יהודה.סטייה ושיטור, קהילה .)2004 (שראלי ,קים

 

Kedar, Dorit (2005). The Book of Peace in Word and Image. Published 
in the web by courtesy of The Interreligious and International Federation 
for World Peace. URL: http://iipc.org.il/writings/BookofPeace.htm 

 
Sharkia, Rajach. (2004). Concepts in Modern Genetics. Kefar Kara: The 
Triangle Research and Development Center.  
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 עריכת ספרים
סיפורים מודרניים של יוצרות : נעליים ללא עקבים). 2004 (,)עורך(עמי , בוסקילה-אלעד

 .מעריב:  תל אביב.ערביות

 
,  מאת רואלן.דרגת האפס של הכתיבה. )2004(, )עורכות(טל , גולדפיין, מילי, אפשטיין
 .הוצאת רסלינג: תל אביב .בארת

 
: ירושלים. תרגם עדו בסוק. דני, מאת דידרווגים דיאל). 2004(, )עורך(עמוס , הופמן
 . מאגנס

 
תל . קובץ מאמרים, פמיניזם וצדק חברתי: דעות). 2004(, )עורכת(אסתר , הרצוג
 ריקובר'צ: אביב

 
). 2005(, )עורכים(משה , מרים וזילברשטיין, פרץ-בן, ברברה, פרסקו, רוני, לידור

 . ת"מכון מופ: אביב תל. שיקולי דעת של חוקרים: צמתים במחקר חינוכי
 

بطرس أبو مّنه وجوني منصور (محرران). زیتونة الجليل (أبحاث ومقاالت ُمقدمة لألديب والشاعر 
 بين التاريخي الواقع:" الكتاب هذا في مقالتي. 2005 حيفا، – شيء آل مكتبة إصدار). حنا أبو حنا االستاذ

.334 – 307 ص ص" معمر لتوفيق لمعرآةا في حيفا أو الجئ مذآرات في والذاتية الموضوعية  
מאמרים ומחקרים  :זית מהגליל). 2005(, )עורכים(בוטרוס , וני ואבו מנה'ג, מנסור

 .בו ספרים-כל: חיפה. מוקדשים כאות הוקרה לסופר חנא אבו חנא
 

جوني منصور(محرر). أقوى من العاصفة ( أبحاث ومقاالت تكريما لألب الياس شقور). إصدار مؤسسات 
 في المقدسة للمدن الحضارية الميزات " الكتاب هذا في مقالتي. 2005 عبلين، ـ التربوية الياس مار

.204 – 177 ص ص" اإلسالم  
מחקרים ומאמרים כאות הוקרה  :חזקים יותר מהסופה. )2005(, )עורך(וני 'ג, מנסור

  .הוצאת מוסדות חינוך מאר אליאס: אעבלין. והערכה לאב אליאס שקור
מחקרים בפשיעה ואכיפת : רודפי צדק). 2004(, )עורכים( ישראל,  וקיםריאלהא, שדמי', ל, עדן
 .ריקובר'צ:  תל אביב.בישראל חוק

 



 7

שיכפול גנטי , הנדסה גנטית, רבייה:  מושגי יסוד בתורשה).2004 (,)עורך(ח 'ראג, שרקייה
 .פ המשולש האזורי"הוצאת מו: כפר קרע. ומחלות תורשתיות

 
Frankfort-Nachmias, Chava, & Shadmi, Erella. (eds.) (2005). Sappho in the Holy 
Land: Lesbian experiences and dilemmas in contemporary Israel. New York: 
State University of New York Press. 
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 פרקים בספרים
 

 .מדעי האדםהאוניברסיטה העברית ו:  אנתרופולוגיה בהתהוות).2005(אורית , אבוהב
התבססות : האוניברסיטה העברית בימי הבית הלאומי, )עורכת(לבסקי ' חבתוך 

 . מאגנס: ירושלים. 1948 -1925וצמיחה 
 

על מצבו של הסיפור הנשי הקצר בעולם : אחרית דבר). 2004(עמי , בוסקילה-אלעד
ם של סיפורים מודרניי: נעליים ללא עקבים, )עורך(בוסקילה -אלעד' ע בתוך .הערבי

 .מעריבספרית :  תל אביב.)178-169' עמ (יוצרות ערביות
 

דרגת האפס של , )עורכות(גולפיין ' אפשטיין וט' בתוך מ. מבוא). 2004(מילי , אפשטיין
 .הוצאת רסלינג: תל אביב. בארת, מאת רואלן. הכתיבה

 
 מבצעי ההכרעה במלחמת השפעת האילוץ הכלכלי על). 2004(יצחק , גרינברג
דיון  :ט"תש -ח"מלחמת העצמאות תש ,)עורך(קדיש ' אבתוך .  מבט נוסף-תהעצמאו
 ההוצאה לאור והעמותה לחקר כוח -משרד הביטחון: תל אביב). 800-793' עמ (מחודש
 .שם ישראל גלילי -המגן על

 
' אבתוך . 1988-1948הכלכלה המרחיבה של משק העובדים ). 2005(יצחק , גרינברג
 מבט היסטורי ועכשווי: חברה וכלכלה בישראל, )עורכים( פרילינג' טגוטוויין ו' ד ,בראלי

 .צבי - יצחק בןויד גוריון לחקר ישראל -מכון בן). 363-327' עמ(
 

דיאלוגים , )עורך(הופמן ' עבתוך . דידרו ותרבות ההשכלה בצרפת ).2004(מוס ע, הופמן
 .מאגנס: ירושלים. דני, מאת דידרו

 
' י ושדמי' א, עדן 'לבתוך . ? האם ללא מניע- על ידי בני נועררצח). 2004 (מיתיא, המנחם

תל  .)485-473' עמ (בישראל  מחקרים בפשיעה ואכיפת חוק:רודפי צדק ,)עורכים( קים
 . ריקובר ומכללת בית ברל'צ: אביב

 
קים ' י, עדן' ל, שדמי' בתוך א. אלימות ביורוקרטית וטובת הקטין). 2004(אסתר , הרצוג

: תל אביב). 257-294 (מחקרים בפשיעה ואכיפת חוק בישראל: רודפי צדק, )עורכים(
 .ריקובר'צ
 

הקליטה של ילדי עולי : מדיניות של הפרדה ורטוריקה של שילוב). 2004(אסתר , הרצוג
: תל אביב.)351-377 (מכתם ליונה) עורך(הלוי -דחוח' בתוך י. אתיופיה במערכת החינוך

 .אפיקים
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לית שהעברית היא סקסמניאקית או "מה אמרה הפרופסור למנכ). 2005(צביה , ולדן

. 2החינוך במבחן הזמן , )עורך(פלדי ' בתוך א. על המגדריות בלשון ובחינוך? סקסיסטית
 .רמות: תל אביב

 
הוגים ). עורך(רוטנברג ' בתוך נ. ?בחוקתנו? בחוקותי? בחוקותינו). 2005(צביה , ולדן

 .ידיעות אחרונות: תל אביב. בפרשה
 

בחינת יישומם של חינוך חזותי ופדגוגיה ביקורתית בגלריה ). 2005(נורית , כהן עברון
: אבן יהודה). 534-545 (2החינוך במבחן הזמן , )עורך( פלדי 'אבתוך . ספרית -בית
 .רכס

 
 ,בתוך. ר"ף והאתג"תפיסות תפקיד בתכניות הט). 2004(אירית ,  אלרועי,דרורה, כפיר

: ירושלים). 124 -47' עמ (ר"ף והאתג"תכניות הט: יל הרךהתערבות חינוכית בג
 .174פרסום :  המכון לחקר הטיפוח בחינוך,האוניברסיטה העברית

 
ף "משוב מגננות על ההפעלה של תכניות הט). 2004(אירית ,  אלרועי,דרורה, כפיר

 .174פרסום :  המכון לחקר הטיפוח בחינוך,האוניברסיטה העברית ,בתוך. ר"והאתג
 
 ,בתוך. ר"ף והאתג"משוב מהורים על ההפעלה של תכניות הט). 2004(דרורה , פירכ

: ירושלים). 149-161' עמ (ר"ף והאתג"תכניות הט: התערבות חינוכית בגיל הרך
 .174פרסום : המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית

 
. ם ובהוצאתם לפועלשיקולי דעת בתכנון מחקרי). 2005(ברברה , רוני ופרסקו ,לידור
: צמתים במחקר חינוכי, )עורכים( זילברשטיין 'פרץ ומ -בן' מ, פרסקו' ב, לידור' ר בתוך

 .ת"מכון מופ: אביב תל). 9-19' עמ (שיקולי דעת של חוקרים
 

מתמחים בייעוץ כנדבך ) mentoring(אימון : קשר של צמיחה). 2004 (בקהר, לזובסקי
, )עורכים(קלינגמן ' ארהרד וא' בתוך ר. חינוכייםבהתפתחות המקצועית של יועצים 

  .רמות:  תל אביב.)423-442' עמ( בבית הספר בחברה משתנה הייעוץ
أبحاث ومقاالت ُمقدمة لألديب والشاعر  (زیتونة الجليل). محرران(بطرس أبو مّنه وجوني منصور 

الواقع التاريخي بين :" ي هذا الكتابمقالتي ف. 2005حيفا،  –إصدار مكتبة آل شيء ). االستاذ حنا أبو حنا
 .334 – 307ص ص " الموضوعية والذاتية في مذآرات الجئ أو حيفا في المعرآة لتوفيق معمر

האמת ההיסטורית בין האובייקטיביות לסובייקטיביות בזכרונות . )2005(וני 'ג, מנסור
: זית מהגליל ,)עורכים(מנסור ' גאבו מנה ו' בבתוך .  המערכה על חיפה:תאופיק מועמר

. )334-307' עמ (מאמרים ומחקרים מוקדשים כאות הוקרה לסופר חנא אבו חנא
 .בו ספרים-כל: חיפה
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جوني منصور(محرر). أقوى من العاصفة ( أبحاث ومقاالت تكريما لألب الياس شقور). إصدار مؤسسات 

لحضارية للمدن المقدسة في الميزات ا" مقالتي في هذا الكتاب . 2005مار الياس التربوية ـ عبلين، 
.204 – 177ص ص " اإلسالم  

, )עורך(מנסור ' גבתוך . המאפיינים של הערים הקדושות באסלאם). 2005(וני 'ג, מנסור
  מחקרים ומאמרים כאות הוקרה והערכה לאב אליאס שקור:חזקים יותר מהסופה

 .הוצאת מוסדות חינוך מאר אליאס: אעבלין). 204-177' עמ(
 

' קופפרברג וע' בתוך ע. לשוניות-תרומות ותמורות של תלת). 2005(נת ע, סטבנס
 .ת"מכון מופ: תל אביב). 418-449' עמ (שיח בחינוך, )עורכות(אולשטיין 

 
, הפנאי כהזדמנות שניה, מחינוך לחניכה). 2004(, אלי, וור'ג-קורין וכהן, ספקטור
רמות אוניברסיטת :  תל אביב.חינוך כאתגר חברתי, )עורכים(דרור ' וי,  גרוס'בתוך ז

 .תל אביב
 

האומנם צפוי : יחסי הגומלין בין הערכה פנימית להערכה חיצונית). 2005(עפרה , ענבר
אחריות ושקיפות ככלי ניהול לשירות , מדידה והערכה ,)עורכת(עמי -בן' ז בתוך .?שינוי

 .ת"מכון מופ: תל אביב). 94-104' עמ (מערכת החינוך
 

רקע גיאוגרפי והתאמת הישוב לתנאי האקלים : בית שערים ).2004(עודד , טר'פוצ
-41' עמ (שערים היישוב והקבורה לצידו -בית, )עורכים(טפר ' טפר וי' בתוך י. והסביבה

 .והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה הוצאת הקיבוץ המאוחד). 50
 



 11

מידה באמצעות ל). 2005 (יכלמ, עמוסי-חרותה והיישריק, ורטהיים, ברברה, פרסקו
' פרץ ומ-בן' מ,  פרסקו'ב, לידור' בתוך ר. פרחי הוראה חונכים ילדים בסיכון: חונכות

). 280-300' עמ (שיקולי דעת של חוקרים: צמתים במחקר חינוכי ,)עורכים(זילברשטיין 
 . ת"מכון מופ: אביב תל

 
 *ת"החלטות א: ההבניה הבירוקרטית של עקומות ותיאוריות פשיעה). 2004(ישראל , קים
 :רודפי צדק ,)עורכים(קים ' ישדמי ו' א, עדן' לבתוך . שכנים בעניין סכסוכי** א" פ-ו

 . ריקובר'צ: תל אביב). 1-29 (מחקרים בפשיעה ואכיפת חוק
 

המודלים המסורתיים ? והילד מה הוא אומר). 2005 (יצחק, גילת, נורית, לוי, למהש, רומי
אזרחיים והרבניים והצורך בהעצמת קולו של הילד בהליכי השיפוט ה" טובת הילד"של 
 .הוצאת מכון צומת: אלון שבות. דברים שיש להם שיעור, בתוך. בהם

 
Abuhav, Orit (2004). Raphael Patai. Blackwell companion to Jewish cultures, (pp. 
657-658). Oxford: Routledge Curzon.  

 
Arad, Boaz (2005). Working out and playing through: Boaz Arad's Hitler videos. In 
R. Jene (Ed.), Terror and the sublime in art and critical theory- From Auschhwitz 
to Hiroshima to September 11 (pp.121-134). New York: Palgrave Macmillan. 
 
Avissar, Gilada, & Licht, Perach. (2004). Changes in teachers' curricular activities 
and perception of their role as a result of the mandate to include children with 
special needs in regular classes. In V. Hueng & M. Ainscow (Eds.), Inclusive 
education: A framework for reform (pp. 183-194). Hong Kong: CSNSIE 
 
Beckerman, Zvi, Burbules, Nicholas, C., & Silberman-Keller, Diana (2005). 
Introduction. In Z. Beckerman, N.C. Burbules & D. Silberman- Keller (Eds.), 
Learning in places: The informal education reader (pp. 1-8). New York: Peter 
Lang. 
 
Epstein, Milly (2004). Writing to learn: construing the concept of genre in a writing 
workshop”. In G. Rijlaasdam (Ed.), Effective teaching and learning of writing. 2nd 
edition. Amsterdam: Kluwer. 
 



 12

Fresko, Barbara, & Wertheim, Cheruta (2004). Building cultures of caring and 
empowerment for Israel’s at- risk youth. In F. K. Kochan, & J. T. Pascarelli (Eds.), 
Global perspectives on mentoring: Transforming contexts, communities, and 
cultures (pp. 23-38). Greenwich CT: Information Age Publishing. 

 
Inbar-Lourie, Ofra (2005). English teaching in Israel: Challenging diversity. In G. 
Braine (Ed.), Teaching English to the world: History, curriculum, & practice. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
 
Inbar-Lourie, Ofra (2005). Mind the gap: Self and perceived native speaker 
identities of EFL teachers. In E. Llurda (Ed.), Non- native language teachers: 
Perceptions, challenges and contributions to the profession (pp. 265-281). 
Boston, MA: Springer. 
 
Lavie, Smadar (2005). A rainbow kafiyya. In E. Shadmi & C. Frankfort-Nachmias, 
(Eds.), Sappho in the Holy Land: Lesbian existence and dilemmas in 
contemporary Israel (pp. 211-222). Albany, New York: SUNY Press. 
  
Levi, Nurit. (2005). History, development and perspectives of gestalt therapy in 
Israel. In E. O'Leary (Ed.), Gestalt therapy around the world. Buckingham,U.K.: 
Open University Press. 

 
Meir, Amira (2004). On the study of Pentateuchal poetry. In J.H. Ellens, D.L. 
Ellens, R.P. Knierim & I. Kalimi (Eds.), God's word to our world, Biblical studies in 
honor of Simon John De Vries (pp.96-113). London & New York: T. & T. Clark 
International. 
 
Peleg, Yitzhak (Itzik) (2004). "Yet forty days, and Nineveh shall be overthrown” 
(Jonah 3:4): Two readings (shtei krie’ot) of the Book of Jonah. In J.H. Ellens, D.L. 
Ellens, R.P. Knierim & I. Kalimi (Eds.), God’s word for our world, Biblical studies in 
honor of Simon John De Vries (pp. 262-274). London & New York: T. &T. Clark 
International.  
 
Shadmi, Erella (2004). Israeli women and the feminist commitment. In D. Leon 
(Ed.), Who’s left In Israel. Sussex, U.K.: Sussex Academic Press. 
 



 13

Shadmi, Erella (2004). Community policing In Israel: A strategical transformation 
or politics?” In E. Levi, E. Shadmi & I.Kim (Eds.), In pursuit of justice: Crime and 
law enforcement in Israel. Tel Aviv: Cherikover.  
 
Shadmi, Erella (2005). The construction of lesbianism as a non-issue in Israel. In 
C. Franfort-Nachmias & E. Shadmi (Eds.) Sappho in the Holy Land: Lesbian 
experiences and dilemmas in contemporary Israel. Albany, N.Y.: State University 
of New York Press. 
 
Shadmi, Erella & Frankfort-Nachmias, Chava (2005). Knowing lesbians, lesbian 
knowing: Introduction. In C. Frankfort-Nachmias & E. Shadmi (Eds.), Sappho in 
the Holy Land: Lesbian experiences and dilemmas in contemporary Israel. 
Albany, N.Y.: State University of New York Press. 
 
Silberman-Keller, Diana (2004). Images of time and place in the narrative of non- 
formal pedagogy. In Z. Beckerman, N.C. Burbules & D. Silberman- Keller (Eds.), 
Learning in places: The informal education reader (pp. 251-272). New York: Peter 
Lang. 
 
Stavans, Anat, & Narkiss, Doron. (2004). Creating and implementing a language 
policy in the Israeli educational system: The producers, the product, the 
consumers, and the market In C. Hoffman & D. Yetsma, (Eds.), Trilingualism in 
family, school and community (pp.139-165). Clevedon, U.K.: Multilingual Matters. 
 
Yariv-Mashal, Tali (2004). Helping to make a case for integration: The Israeli 
Black Panthers. In G. Steiner- Khamsi (Ed.), Lessons learned from elsewhere: A 
critical examination of educational borrowing (pp. 88-100). New York: Teachers 
College Press.  
 
 

 



 14

 מאמרים בכתבי עת 
, אמעה'ג. היבט מילוני: כתיבתם העברית של בוגרים ערביים). "2004(רפיק , בכר-אבו

7 ,116-122. 

 
 .המרת יחסה באחרת בכתיבתם העברית של בוגרים ערביים). 2005(רפיק , בכר-אבו

  .7-31, 50, חישובית ויישומית, עת לבלשנות עברית תיאורטית -כתב, בלשנות עברית
 

 . היבט מילוני-עברית משוערבת בראשית המאה העשרים ואחת). 2005(רפיק , בכר-אבו
 .29-143,  שנתון למדעי היהדות:מועד

 
 ,8 ,אמעה'ג. מבט על השפה הערבית והדיאלקטים הערביים). 2005(רפיק , בכר-אבו

100-122. 
 

 הוראה השוואה בין פרחי:  תפיסת תפקיד המורה-מחקר גישוש ). 2005(גלעדה , אבישר
, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום. פרחי הוראה ללא לקות למידה עם לקות למידה לבין

20 )2(, 5-14 . 
 

עמדות דמוקרטיות תפיסת מסוגלות עצמית ). 2004 (יפורהצ, אורית ושכטמן, אלמוג
 לעבודה מפגש. וסגנון התמודדות של מורים עם בעיות התנהגות של תלמידים משולבים

 .11-33 ,20, יליתסוצא-חינוכית
 

קשרים בין התנהגויות הוראה של מורים לבין ). 2005 (יפורהצ, אורית ושכטמן, אלמוג
סוגיות בחינוך . תפקודים של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בכיתות רגילות

 .79-95 ,19, מיוחד ושיקום
 

" ם ובריאותואד"שימוש בפורום מקוון לחקר אירוע בשיעור  ).2005(בתיה , אילון
 .132-160, 40, דפים. בחינוך היסודי בהכשרת מורים למדעים

 
 .24-39 ,7 ,אנליזה ארגונית .בין אילוצים לאפשרויות: מילות מפתח ).2004(מילי , אפשטיין

 
עלי  ."יוסף ואחיו" הערות לסיפור המקראי –קולות והשתקפויות ). 2004(מילי , אפשטיין

 .44-59, 52, שיח
 

 . 76-83, 9, אנליזה ארגונית . הערות–מיתולוגיות ארגוניות ). 2005(מילי , אפשטיין



 15

 
. אורוסקו והשיח הפסיכואנליטי: תיאוריה מצוירת או ציור תיאורטי. )2005(אפרת , ביברמן

  .קווים מקבילים: 1 גיליון: פרוטוקולים היסטוריה ותיאוריה
http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1126095346 

 
שיח מקוון עם " ?איך להשתחרר ממלתעות החיים). "2004(שרה , יצחק ורוזנאו, גילת

, 20, סוציאלית- מפגש לעבודה חינוכית.ן"ניתוח פנייה לפורום ער: מתבגר על התאבדות
61-84. 

 
). 2004(טלי , שגיא, חנה, שגיא, דרורה, כפיר, אילנה, דרור, אורית, דהן, חנה, גינצברג

פעולה בשנים  מהלכו של מחקר: ך הפדגוגי בבית הספר לפיתוח מקצועיתפקיד המדרי
 .30-9, 3, דפי יוזמה. ב ותוצאותיו"תשס -ס"תש

 
המאבק בין ההון הפרטי להון הלאומי על ההגמוניה היישובית ). 2005(איריס , גרייצר

 . 31-5, 63, אופקים בגיאוגרפיה. בראשית תקופת ההתיישבות בעמק יזרעאל
 

ל בין מלחמת ששת הימים למלחמת "תכנון סדר הכוחות של צה). 2004( יצחק ,גרינברג
 .427-393, 14 ,עיונים בתקומת ישראל. יום הכיפורים

  
. בין פיכחון לרפיון: פנחס ספיר ושאלת השטחים המוחזקים). 2005(יצחק , גרינברג

 .299-275, 15, עיונים בתקומת ישראל
 

ת וניתוח תהליכי כתיבה של סטודנטים עם ליקויי התערבו, מעקב). 2005(אורית , דהן
 .25-38, )2 (20, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום .למידה

 
 .56-57, )'ה(ט "כרך נ, גן ונוף. פרי הלאמפרח ). 2004(רקפת , גבאי-הדר

 
 .46-48, )'ח(ט "כרך נ, גן ונוף. על עלים). 2004(רקפת , גבאי-הדר

 
 .46-48, )'ז(ט "כרך נ, גן ונוף. חסרי פרחיםצמחים ). 2005(רקפת , גבאי-הדר

 
, )'ד(ט "כרך נ, גן ונוף. רסק עץ לחיפוי ולחיסכון במים). 2004(' רקפת וחוב, באיג-הדר

20-23. 
 

 Marimurtaרשמי ביקור בגן הבוטני . גן על פני תהום). 2005(רקפת , גבאי-הדר
 .32-35 ,)'ח( ט"כרך נ, גן ונוף. שבספרד

 



 16

 . נרטיב סובייקטיבי בתהליך קבוצתי-זיכרונות ילדות מוקדמים). 2004(אמיתי , המנחם
 .182-174, )2(ח "י, "שיחות"
 

הצעה למדיניות -? אמהרית ועברית כמכלול? עברית באמהרית). ד"תשס(צביה , ולדן
 .3-17, 87, הד האולפן.לשונית בהוראה לעולים מאתיופיה

 
. אבן- על שולמית הר-ולים וגם לגדולים ניחוחות העברית גם לגד). ד"תשס(צביה , ולדן

  .14, עיונים בספרות ילדים
 

ומה ,  איך תיקרא בעלת תפקיד רבני–רבה ורבבה , רבת, רבית, רב). 2005(צביה , ולדן
 .33, פנים. ?משמעות המונחים

 
. מהלך חלקי ותוצאותיו: הרפורמה בהכשרת מורים). 2004(תמר  ,דרורה ואריאב ,כפיר

       .170-194 ,)1( ג"מ, מגמות
 

מעקב : "המושכים"הנושרים ו, המסיימים). 2005(טלי , צחי וזייגר ,אשכנזי ,דרורה ,כפיר
 .109 - 85, 39, דפים. אחר מחזור אחד של סטודנטים במכללה אקדמית לחינוך

 
עובדי קידום "תגובה על המאמר . המצב אינו מזהיר כל כך: ליתר דיוק). 2004(נורית , לוי

הפרופיל האישי והמקצועי של העובדים ביחידות לקידום נוער  - 2003ישראל נוער ב
, סוציאלית-לעבודה חינוכית מפגש .מאת חיים להב ואילן שמש" שבפיקוח משרד החינוך

19, 118-122. 
 

הערכת מתמחים במסלולי הכשרה  -בהוראה' הסטאז). 2004 (ליט, רבקה וזייגר, לזובסקי
, דפים. ושל התכנית בכללותה' של סדנת הסטאז,  החונךשונים את התרומה של המורה

37 ,65-95. 
 

כתב עת , גדיש.  מבט לא רק פמיניסטי-נשים כלומדות מבוגרות). 2004(רבקה , לזובסקי
 .55-68, ט, לחינוך מבוגרים

 
 . מאפייני הפרופיל הרצוי-היועץ החינוכי המאמן). 2004 (ביבהא ,רבקה ושמעוני, לזובסקי

 .95-73, 19, סוציאלית-ה חינוכיתמפגש לעבוד
 

חינוך מבוגרים ביובל הראשון  :"ללמוד ולבנות אומה"על הספר ). 2004(רבקה , לזובסקי
הוצאת ההתאגדות לחינוך , ר איתן ישראלי"בעריכת ד, מבט ביקורתי: של מדינת ישראל
  .125-129 ,19, סוציאלית-מפגש לעבודה חינוכית. מבוגרים בישראל

 



 17

למצבן של שבויות יהודיות עם חזרתן לקהילה על פי עדויות מספרות  ).2004(שגית  ,מור
  .118-107,  סג,מדעי היהדות .ל"חז
 

 למשמעותו הקדומה של המונח והשלכתו על דיני :"תיקון עולם ").ה"תשס(שגית , מור
 .51-24,  יד,מועד .הגירושין בתקופת המשנה

 
 הבית תקופת בין היהודית בתרבות ערכין שינוי": שבויה הלכות). "ה"תשס(שגית , מור
 .224-193, כג ,העברי המשפט שנתון. התלמודית לתקופה השני

 
مجلة فصلية تصدر  (قضایا اسرائيلية، في "مشروع الدولة اليهودية لم يكتمل نهائيا. " جوني منصور

/ عة، العدد الرابع عشر السنة الراب). ـ المرآز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية ـ رام اهللا" مدار"عن 
 .84 – 73ص ص . 2004ربيع 

 ,קדאיא איסראיליה. תוכנית המדינה היהודית טרם הושלמה סופית). 2004(וני 'ג, מנסור
 .84-73, 2004אביב \14גליון 

 
قضایا في " البدايات والجرائم، آيف أعدوا المستعرب وما هي مهماته؟: المستعربون. "جوني منصور

 .20-6ص ص . 2004صيف /ة الرابعة، العدد الخامس عشرالسن. اسرائيلية
אופן הכשרת המסתערב ומהן , ההתחלות והפשעים: המסתערבים. )2004(וני ' ג,מנסור

 .20-6, 15גליון , קדאיא איסראיליה. תפקידיו
، السنة قضایا اسرائيليةفي ". تراجع قيمة طهارة السالح والحفاظ على حياة االنسان. "جوني منصور)ت
 .32 – 21ص ص . 2004خريف /لرابعة، العدد السادس عشرا

 ,קדאיא איסראיליה. היחלשות ערך טוהר הנשק ושמירת חיי האדם). 2004(וני 'ג, מנסור
 .32-21, 16גליון 

 
". نموذجا) مبام(حزب العمال الموحد. تفكك واختفاء األحزاب الصهيونية االيديولوجية. " جوني منصور)ث

 88ص ص . 2005شتاء وربيع / السنة الخامسة، العددان السابع عشر والثامن عشر،قضایا اسرائيليةفي 
– 101. 

. ם כדוגמא" מפ:התפרקות והיעלמות המפלגות האידיאולוגיות). 2005(וני 'ג, מנסור
 .101-88, 18\17גליון , קדאיא איסראיליה

 
، السنة الخامسة، العدد سرائيليةقضایا ا، في "إشكالية الترجمة من العبرية إلى العربية. "جوني منصور
 .105-99ص ص . 2005صيف /التاسع عشر

גליון , קדאיא איסראיליה. הבעייתיות בתירגום מעברית לערבית). 2005(וני 'ג, מנסור
19 ,105-99. 

 
قضایا ، في "أخالقيات الجيش االسرائيلي في ميزان وجوده: رافضو الخدمة العسكرية. "جوني منصور

 .14-5ص ص . 2005خريف /نة الخامسة، العدد العشرون، الساسرائيلية



 18

קדאיא . ל"האתיקה הצבאית בצה: סרבני השירות הצבאי. )2005(וני 'ג, מנסור
 . 14-5, 20גליון  ,איסראיליה

 
، في "المستجدات الدولية وتأثيرها على أحوال المسيحيين العرب في الشرق األوسط. "جوني منصور

السنة العشرون، العدد األول ). وتراثية واجتماعية تصدر في القدسمجلة تراثية دينية (اللقاء
 .83-68ص ص . 2005والثاني،
התמורות במישור הבינלאומי והשפעתן על מצב הנוצרים הערבים . )2005(וני 'ג, מנסור
, 20שנה , ) ירושלים–מורשת וחברה , כתב עת לענייני דת נוצרית ( ליקא-אל. ת"במזה
 .83-68, 2\1גליון 

 
מפגש . פורמלית -בצומת ההגדרות של הלמידה הלא ).ד"תשס(דיאנה , קלר-סילברמן

 .97-118, 19, סוציאלית-לעבודה חינוכית
 



 19

, 35 ,חלקת לשון. חקר תפיסות: רקע לשוני ילידי ומורים לאנגלית). 2004(עפרה , ענבר
106-124. 

 
תון לחקר המקרא שנ. מהו הסולם שראה יעקב בחלומו ).ד"תשס) (איציק(יצחק  ,פלג

 .7-26, יד, והמזרח הקדום
 

 שותפות -מרכז תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה ).2005( אורית,  ודהןסוזי, רוסק
 .85-92, )2( 20, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום .קהילתית

 
שלושים שנים של מדיניות : מיזוג חינוכי בישראל). 2004(דרורה  ,נורה וכפיר, רש

 .63-33, )1(ג "מ, מגמות. ידיאולוגיה משתנההססנית בצל א
 

סיוון , 290 ,77ִעּתֹון . הצד השני של הקודש והחול בשירת עמיחי. )2004(שלמה , שדה
 .22-18, ח"שנה כ, 2004מאי , ד"תשס

 
 דרכים רטוריות מבניות אחרות להצדקת דברי המוען בטקסט .)2004(גילה , שילה

 .Hebrew Higher Education, 11 ,111-97.הארגומנטטיווי
 

 .189 – 165, 36 ,חלקת לשון .מבניות בכתיבה -שגיאות לוגיות ).2005(גילה  ,שילה
 

שיח פרשני של עבר בתצוגה  :"מדברים הווה "–" מדברים עבר). "2005(שלי , שנהב
 .335-350, )2( ו ,סוציולוגיה ישראלית. מוזיאונית

 
. התפוצות -מוצגים ועבר בבית,  חפצים:"כל השקר הזה כולו אמת). "2005(שלי , שנהב
 . 13-22, 13 ,מותר

 
Abuhav, Orit (2004). Anthropology in Israel: Professionals in stormy days. History 
of Anthropology Newsletter, 31 (2), 9-16. 
 
Amar, Zohar, Gotlieb, Hugo, Varshavsky, Lucy, & Iluz, David (2005). The scarlet 
dye of the Holy Land. Bioscience, 55 (12), 780-784. 
 
Antonio, Novoa, & Tali, Yariv- Mashal (2005). Vers un comparatisme critique- 
regards sur l’education. Prestige, 24 9-53.  
Athamna, Abed, Athamna, Muhammad, Medlej, B., Bast, Darrin J., & Rubinstein, 
Ethan (2004). In vitro post- antibiotic effect of fluoroquinolones, macrolides, beta- 
lactams, tetracyclines, vancomycin, clindamycin, linezolid, chloramphenicol, 



 20

quinupristin/dalfopristin and rifampicin on Bacillus anthracis. The Journal of 
Antimicrobial Chemotherapy, 53(4), 609-615.  
 
Athamna, Abed, Athamna, Muhammad, Nura, Aburashed., Shlyakov, Eli, Bast, 
Darrin J., Farrell, David, & Rubinstein, Eliii (2005). Is in vitro antibiotic combination 
more effective than single- drug therapy against anthrax? Antimicrobial Agents 
Chemotherapy, 49(4), 1323-1325.  
 
Athamna, Abed, Athamna, Muhammad, Nura, Aburashed, Medlej, B., Ofek, I., 
Bast, Darrin, & Rubinstein, Eli (2004). In vitro susceptibility of Bacillus anthracis to 
various antibacterial agents and their time- kill activity. The Journal of 
Antimicrobial Chemotherapy, 53(2), 247-251. 
 
Athamna, Abed, Athamna, Muhammad, Nura, Aburashed, Medlej, B., Bast, Darrin 
J., & Rubinstein Eli (2004). Selection of Bacillus anthracis isolates resistant to 
antibiotics. The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 54(2), 424-428. 
 
Bast, Darrin J., Athamna, Abed, Duncan, C.L., de Azavedo, J.C., Low, D.E., 
Rahav, G., Farrell, David, & Rubinstein, Eli (2004). Type II topoisomerase 
mutations in Bacillus anthracis associated with high- level fluoroquinolone 
resistance. The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 54 (1), 90-94. 
 
Beckerman, Zvi, & Silberman-Keller, Diana (2004). Non formal pedagogy 
epistemology rhetoric and practice. Education and Society, 22(1), 45-63. 
 
Benari, Motti, Ziva, Ben-Porat, Efrat, Biberman, Liza, Chudnovsky, Tammy, 
Amiel- Hauzer, & Eyal, Segal (2004). The intertextual thread: A new cultural unit 
in hypertext. Leonardo Electronic Almanac, 12 (9). 
http://leoalmanac.org/journal/Vol_12/lea_v12_n09.txt 
 
Biberman, Efrat (2005). The self as other. Consciousness, Literature and the Arts, 
6(1). http://www.aber.ac.uk/cla/archive/biberman.html 
 
Biberman, Efrat (2005). You never look at me from the place from which I see 
you. Gender Forum: Imagendering: Gender and Visualisations, 11.  
http://www.genderforum.uni-koeln.de 
 
Cohen-Evron, Nurit (2005). Students living within violent conflict: Should art 
educators "play it safe" or face "difficult knowledge"? Studies in Art Education, 
46(4), 309-322.  



 21

 
Cohen-Evron, Nurit (2004). Beginning art teachers' negotiation of their beliefs and 
identity within the reality of public schools. The International Journal of Arts 
Education, 2(1), 56-73.  

 
Donitsa- Schmidt, Smadar, Inbar, Ofra, & Shohamy, Elana (2004). The effects of 
teaching Spoken Arabic on students' attitudes and motivation. The Modern 
Language Journal, 88(2), 217-228.  
   
Dotan, Gabriella, & Getz, Irith (2005). Library directors' perception of the desirable 
LIS Education for library service to school children. Journal of Education for 
Library and Information Science, 46(1), 52-76. 

 
Eilon, Batia, & Kliachko, Sarah (2004). Perceptions of the teacher's roles by 
prospective elementary school science teachers in a web-based biology course. 
Journal of Technology and Teacher Education, 12(3), 339-360. 
 
Eilon, Batia, & Kliachko, Sarah (2004). The contribution of a substance- oriented 
forum to the study of human biology in science teacher education. Journal of 
Technology and Teacher Education, 12(1), 5-24. 

 
Epstein, Milly (2005). Using the concept of genre in a writing workshop: 
Description of a learning environment: An example using the concept of genre. L1 
– Educational Studies in Language and Literature, 5(1), 57-74. 
 
Geiger, Brenda, Fisher, Michael, & Eschet, Yoav (2004). Date-rape-supporting 
and victim-blaming attitudes among high school students in a multiethnic society: 
Israel. Journal of Interpersonal Violence, 19 (4), 406-426. 
 
Geiger, Brenda & Fisher, Michael (2005). Naming oneself criminal: Gender 
differences in identity negotiation. International Journal of Offender Therapy and 
Comparative Criminology, 49(2), 194-209. 
 
Gera, Abed., Maslenin, L., Rosner, A., Zeidan, Mouhammad, Pivonia, S., & 
Weintraub, P. G. (2004). A new disease in Limonium hybrids. I. Molecular 
identification. HortScience, 39, 1056-1059. 

 
Gera, Abed., Mawassi, M., Zeidan, Mouhammad, Spiegel, S., & Bar-Joseph, M. 
(2005). An isolate of ‘Candidatus Phytoplasma australiense’ group associated 



 22

with Nivun-Haamir- Die Back disease of papaya in Israel. New Disease Reports 
11.  
 
Godin, B., Touitou, E., Rubinstein, Eli, Athamna, Abed, & Athamna, Mohammad 
(2005). A new approach for treatment of deep skin infections by an ethosomal 
antibiotic preparation: an in vivo study. The Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy, 55(6), 989-94.  

 
Katz, Eva, & Coleman, Marianne. (2005). Autonomy and accountability of teacher 
educator researchers at colleges of education in Israel. Innovations in Education 
and Training International, 42 (1), 5-13. 

 
Kim, Israel (2004). Treating violence in the school through traditional martial arts: 
The effects of practicing traditional martial arts on developing self control in 
elementary school students with behavior problems. International Journal of 
Education Reform, 1-25. 
 
Lazovsky, Rivka, & Shimoni, Aviva (2005). The working contract between the on- 
site mentor and school counseling students during internship: Contents and 
processes. Mentoring and Tutoring Journal, 13(3), 367-382. 
 
Lavie, Smadar (2005). Israeli Anthropology and American Anthropology. 
Anthropology Newsletter, January Issue, 8. 
 
Oster, Anat (2005). The effect of introducing computers on children’s problem-
solving skills in science. British Journal of Educational Technology, 36(5), 907-
909. 
 
Peleg, Yitzhak (Itzik) (2004). Going up and going down: A key to interpreting 
Jacob’s Dream. ZAW, 116, 1-11. 
 
Peleg, Yitzhak (Itzik) & Rosenfeld, Nancy (2004). “Let me die with the Philistines”, 
Samson Agonsites and Shimshon the son of Manoah as prophets. Moed: Annual 
for Jewish Studies, 14, 20-40. 
 
Ragonis, Noa, & Ben-Ari, Mordechai (2005). On understanding the static’s and 
dynamics of object-oriented programs. ACM SIGCSE Bulletin, 37(1), 226-230. 
 



 23

Ragonis, Noa, & Ben-Ari, Mordechai (2005). A long-term investigation of the 
comprehension of OOP concepts by novices. Computer Science Education, 
15(3), 203-221. 
 
Ravid, Dorit, & Cahana-Amitay, Dalia (2005). Verbal and nominal expression in 
narrating conflict situations in Hebrew. Journal of Pragmatics, 37,157-183.  
 
Romi, Shlomo., & Kohan, Ezequiel. (2004). Wilderness programs: Principles, 
possibilities and opportunities for intervention with dropout adolescents. Child & 
Youth Care Forum, 33(2), 115-136. 
 
Ronen, Ruth, & Biberman, Efrat (2005). Who is deceived by tromp-l'oeil? Analecta 
Husserliana, 87, 257-265. 
 
Shapira, A., Shiloh, R., Potchter, Oded., Hermesh, H., Popper, M., & Weizman, A. 
(2004). Admission rates of bipolar depressed patients increase during 
spring/summer and correlate with maximal environmental temperature. Bipolar 
Disorder, 6, 90-93.  
 
Shiloh, R., Shapira, A., Potchter, Oded., Hermesh, H., Popper, M., & Weizman, A. 
(2005). Effects of climate on admission rates of schizophrenia patients to 
psychiatric hospitals. European Psychiatry, 20, 61-64. 
Shmuely, H., Burger, O., Neeman, I., Yahav, J., Samra, Z., Niv, Y., Sharon, N., 
Weiss, E., Athamna, Abed, Tabak, M., & Ofek, I. (2004). Susceptibility of 
helicobacter pylori isolates to the antiadhesion activity of a high-molecular-weight 
constituent of cranberry. Diagnostic Microbiology & Infectious Disease, 50(4), 
231-5. 
 
Silberman-Keller, Diana (2004). Three plots, six characters and infinite possible 
educational narratives. Educational Philosophy and Theory, 36(4), 471-487. 
 
Silberman-Keller, Diana (2005). State faith based education in Israel: A 
messianic- nationalist model of interpretation. Journal of Beliefs & Values: Studies 
in Religion and Education, 26, 161-174. 
 
Vogel, Gila, & Reiter, Shunit. (2004). The significance of a bar/bat mitzvah 
ceremony for parents of Jewish children with developmental disabilities. Mental 
Retardation, 42(4), 294-304. 
 

 



 24

 
 
 
 



 25

 חומרי לימוד 
 

שערים ). ה"תשס(פרגמן , מירב ואלון, חופי, אלה, ולסטרה, עמי, בוסקילה-אלעד
 . יסוד/ ת"מכון מופ: תל אביב. תרבות מדריך למורי מורים, ספרות, שפה: קרובים

 
מרכז :  תל אביב.מעיר למטרופולין:  שבע-מטרופולין באר). 2005(איריס , גרייצר
   .יפה ישראל לימודי

 
 - וJavaיסודות מדעי המחשב בשפות ). 2005(רונית , אברמס, פדות, גלעדי', ש, מן

C# -עריכה מדעית: נעה, רגוניס. הוצאת מבט לחלונות.  חלק א. 
 
 - וJavaיסודות מדעי המחשב בשפות ). 2005(רונית , אברמס, פדות, גלעדי', ש, מן

C# -עריכה מדעית: נעה, רגוניס. וצאת מבט לחלונות ה. חלק א. 
 

. تاريخ العرب السياسي ونظام السلطة والمجتمع في الدولة االسالمية. يوسف فاعور وجوني منصور
 .2005المطبعة العربية الحديثة، القدس، 

, המשטר, ההיסטוריה המדינית של הערבים). 2005(יוסף , פאעור, וני'ג, מנסור
 .בית הדפוס הערבי המודרני: ירושלים. לאמיתהחברה במדינה האס

 
 בעיה בתחום התיאורטי של מכונת -The Busy Beaver Problem). 2005(נעה , רגוניס
, קבוצת מדעי המחשב: רחובות.  אוגדן בעיות מפורסמות במדעי המחשבמתוך. טיורינג

 .מכון ויצמן למדע, המחלקה להוראת המדעים
 

: שפה במחשבה תחילה). 2004(' ש,  שמעון-רלי ולוייש, )הכהן(צבי -הר, חלר, שיף
 .רכגולד: חולון. צלילים

 
מושגי יסוד ). 2004(מוחמד , עתאמנהו, מוחמד, זיד, בהא', מדלג, ח'ראג, שרקייה
הוצאת : כפר קרע. שיכפול גנטי ומחלות תורשתיות, הנדסה גנטית, רבייה: בתורשה

 .פ המשולש האזורי"מו



 26

 הצגת יצירות אומנות
 
 תערוכת יחיד. א

 . חולון, בית האמנים. "סמלים זניים"). 2004(דורית , קדר
 

. א בכפר ערה"ת, נין ודורית קדר'ראש אגודת אמני ג, מוחמד שריף). 2005(דורית , קדר
 מערוף באחט ויועץ הנשיא לענייני -ירדן נוכחות שגריר ."אוצרות המוסיקאית וופא יוניס"

  . כמאל מנצור-ערבים
 

, גלריה הורס ריכטר. דורית קדר ואנטון בידרמן. "שקרות וקטות" ).2005(דורית , קדר
  .יפו
 
 תערוכות קבוצתיות. ב

יה יערוכת אמני הרצלת, )חריטה והתזה דיו צבעוני (:ללא שם). 2005(שמויס , בן ציון
 -ס יד"מתנ ...."בית... מקום...  עיר-יה יהרצל" : ליסוד העיר80 -במסגרת חגיגת ה

 .היהרצלי, ההתשע
 

 .תל אביב, אביב נמל תל, "ליגה"פסל בתערוכה ). 2005(מרים , גמבורד
 

הוצג בסימפוזיון הבינלאומי , מ" ס70X120,  פסל עץ,"כנפים"). 2005(מרים , גמבורד
 12th International") ברטיסלבה-פראג-ברלין" מירו"בחסות גלריה (לאמנות בסלובקיה 

Fine Art Festival- 2005". 
 

בסיוע בנקאות פלטינום של . "אמנים בעד המלחמה נגד איידס"). 2004(דורית , קדר
 . ידי רן רהב-ל ועל"בנק הפועלים והוועד למלחמה באיידס לזכרה של לאה רבין ז

 
  .חולון, גלריה בגובה העיניים ."ציפורים" ).2005(דורית , קדר

 
Kedar, Dorit (2004). "World Art Festival for Peace". Beijin Museum of Modern Art,  
China.  

 



 27

 מיצבים. ג
, פסטיבל הסיפורים בהנהלת יוסי אלפי. "ספורי עמים": מיצב). 2004(דורית , קדר

 .תיאטרון גבעתיים
 

 מוזיאון - ציור ומילה ".הדב הירוק ועש הדרקון, סמי סמור": מיצב). 2004(דורית , קדר
 .רמת גן, האדם והחי

 
 פסטיבל הסיפורים ".סיפורים אינדיאנים על בעלי חיים": מיצב). 2005(דורית , קדר

 .תיאטרון גבעתיים, בהנהלת יוסי אלפי
 
   בפרסומים אקדמייםתצלומי עבודות . ד

רוזנטל , בתוך רוביק). שצילומו הופיע בספר, פסל(דיקטטור ). 2004(מרים , גמבורד
 .עובדעם : תל אביב). 224' עמ(,  חדוות הלשון,)עורכת(
 

, 79, 64, 63, 45, 12 ' עמ,5 ,עלי שיח.  רישומים2 - פסלים ו4). 2004(מרים , גמבורד
 .הוצאת הקיבוץ המאוחד. 88



 28

 עבודות שהוצגו בכנסים
כנס ". היבט תחבירי: כתיבתם העברית של בוגרים ערביים). "2004(רפיק , בכר-אבו

 . 2004פברואר  ב2-3 .מכללת אורנים, העברית שפה חיה, אורנים החמישי
 

הכנס  ".היבט סמנטי: כתיבתם העברית של בוגרים ערביים). "2004(רפיק , כרב-אבו
השנתי השלישי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה בשיתוף עם המרכז לחקר 

. ופלורליזם לאומיות, שפה, המכללה האקדמית בית ברל, ולקידום החינוך הלשוני
 . 2004וני  בי13, המכללה האקדמית בית ברל

 
". שני ממצאים חדשים בכתיבתם העברית של בוגרים ערביים). "2004(רפיק , בכר-אבו

, "גני הכרמל"מלון .  האגודה הישראלית לאוריינות-עשר של סקריפט -הכינוס התשעה
 .2004 ביולי 7-8, זיכרון יעקב

 
  היבט-עברית משוערבת בראשית המאה העשרים ואחת). "2005(רפיק , בכר-אבו

 26, תל אביב, סמינר לוינסקי. ת"מכון מופ, פורום רכזי הלשון העברית במכללות". סמינטי
 .2005יוני 

 
 היבט -עברית משוערבת בראשית המאה העשרים ואחת" ).2005 ( רפיק,בכר-אבו

 .2005 ביולי 6-7, ניר עציון, בית ההארחה.  הכינוס העשרים של סקריפט".מורפולוגי
 

 על הניסיונות האנתרופולוגיים למדוד יהודים :מידה כנגד מידה ").2004(ורית  א,אבוהב
,  הכנס השנתי של האגודה הישראלית לאנתרופולוגיה."בארץ ישראל בתקופת היישוב

 .2004מאי  , שדה בוקר.מכון בן גוריון
 

הכנס הארצי של . " גישה מערכתית:מיניות בחינוך המיוחד"). 2005(גלעדה  ,אבישר
 .2005, דצמבר, הרצליה. ינוך מיוחדי והאגף לח"שפ

 
 ?What is humor .1                                      ).2004(יה ח, אוסטרובר

2. Humor as a defense mechanism in the holocaust 
 .2004יוני , ירושלים, יד ושם.  הוראת השואה לדורות הבאים2004יוני 

 
 ?What is humor .1                                         ).2005 (חיה,אוסטרובר

2. Humor as a defense mechanism in the holocaust 
 .2005יוני , אוניברסיטת חיפה. 2- שנה לאחר מלחמת העולם ה60, מדע משפט ואתיקה

 



 29

  ?What is humor .1                                         ).2005(חיה  ,אוסטרובר
2. What made you laugh during the Holocaust? A feminine point of view 

 .2005אוגוסט , אוניברסיטת ירושלים.  למדעי היהדות14 -ההקונגרס 
 

ערכת הדרכה למשלחות נוער היוצאות לפולין בנושא ההומור "). 2005(חיה  ,אוסטרובר
. במפנה הדורות השואה הוראת: הכנס הארצי הראשון למורים. "כמנגנון הגנה בשואה

 .2005יולי , יד ושם, ירושלים
 

יום  ."התמודדות עם בעיות התנהגות בשיטת הנזיפה השקטה"). 2005(חיה  ,אוסטרובר
,  תל אביב.דרכי התמודדות עם בעיית האלימות בקרב ילדים ונוער: עיון במכון מופת

 .2005דצמבר 
 

התמודדות של מורים עם בעיות ייחוסים ודפוסי , עמדות" ).2004 ( אורית,אלמוג
חקר החינוך והחברה  "-ה"כנס איל. "התנהגות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

 . 2004  באר שבע,גוריון בנגב-אוניברסיטת בן".  תרומות ותמורות–הישראלית 
 

 המקרה של נעליים ללא :מהי אנתולוגיה)."2004(אביבה , ושאביעמי , בוסקילה-אלעד
 .2004,  ביוני14, ירושלים, קומקום. "עקבים

 
כנס ".  קווים לאנתולוגיה נעליים ללא עקבים:החוויה הנשית). "2004(עמי , בוסקילה-אלעד

,  ביוני9-8, ראשון לציון, המכללה למנהל". דמוקרטיה וכיבוש בפרספקטיבה פמניסטית"
2004. 

 
ועדת   כנס".על יישום דוח ועדת דברת? מהפכה חינוכית לקראת). "2004 (מרת, אריאב

 .2004 דצמבר 21, ושליםיר, מכון ון ליר. מערכת של השפעות: דברת וההכשרה להוראה
 

: יום עיון". מדיניות ופוליטיקה בחינוך, מחקר"). 2004 (רורהד,  וכפירמרת, אריאב
 מכון הנרייטה ? האם כוחנו עולה-מרפורמה לרפורמה: הכשרת מורים בעין הסערה

 .2004 מאי 30 , ירושלים,סאלד
גבריאל אורוסקו והשיח ? תיאוריה מצוירת או ציור תיאורטי" ).2005( אפרת ,ביברמן

המחלקה להיסטוריה , בצלאל? קווים מקבילים: תיאוריה ופרקסיס".הפסיכואנליטי
 .2005מאי  ,ירושלים. ותיאוריה
 
המרכז ,  יום עיון של קבוצת מחקר המקום".המקום באמנות). "2005(אפרת , ביברמן

  .2005אוגוסט , תל אביב, ימודים לאקאניינייםלל
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? אומרים שאני אינני אני אז מי אני בכלל". מעבר לעקרון הציור). "2005(אפרת , ביברמן
 .2005דצמבר  ,המדרשה לאמנות בית ברל. תרבות, פרשנות, אוטוביוגרפיה

 
, חשיבותו: השילוב תכנון תואם אקלים בתכנון ובניי) "2005(, ודדע, טר'פוצ, 'א, ביתן

 .ה"תשס, הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל. "יתרונותיו וחסמים ליישומו
 

 :ממודל הפיילוט אל המודל המערכתי). "2005(', ד, רביב, ביבהא, קליגר, וריתנ, בר יוסף
התקשוב כאמצעי להטמעה מערכתית של התוכנית לטיפוח אוריינות מדעית וטכנולוגית 

 .2005, תל אביב, ח"כנס מו". הילה מקצועית במחוז מרכזוכתשתית להתפתחות ק
 

בחינת תנאי  ".)2004 ('ע ,שושני, שראלי ,פלמנבאום, 'א, ביתן, ודדע, טר'פוצ, 'ח, גלינה
 חוברת ,"האקלים בתוך מבני רפת שונים באזור מישור החוף בהדגמה בכפר ויתקין

 .ה"תשס, חנוכה, התקצירים של כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית
 

תכנון תואם  ".)2004 ('ע,  ושושנישראלי, פלנבאום, 'א, ביתן, ודדע, טר'פוצ, 'ח, גלינה
 תקצירי ,"בהדגמת מבני רפת שונים בכפר ויתקין, אקלים של רפתות באזור מישור החוף

 . ירושלים,  למדעי הבקר16 -ההרצאות של הכנס השנתי ה
 

 כנס האגודה הגיאוגרפית ."ת בגיאוגרפיההמשגה של מבנה הדע ").2004 ( איריס,גרייצר
 .רמת גן, אילן אוניברסיטת בר ,הישראלית

 
: כנס חוקרים בנושא ". יזם לתעשייה בצמיחתה-פנחס ספיר ").2005 ( יצחק,גגרינבר

 ,המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה. 1967-1957 -ישראל בעשור השני: לבטי התבגרות
 . 2005 בפברואר 15-14, צבי -ביד יצחק בן

 
שובו של "כנס ב. "חינוך לאמנות שמטפח את האדם היוצר). "2005(נורית , כהן עברון

 .2005דצמבר , המרכז לאתיקה בירושלים, "2החינוך 
 

רב "בכנס ". גישה רב תרבותית ביקורתית בחינוך לאמנות). "2004(נורית , כהן עברון
 אוניברסיטת תל, מנויותמשרד החינוך והתרבות והפקולטה לא, "תרבותיות באמנויות

  .2004יוני , אביב
 

כנס ארצי בהוראת  ."רצף והמשכיות בהקניית מושג המספר"). 2004 (תלמה, לויתן
דצמבר , מכללת אחווה". רצף והמשכיות בהוראת המתמטיקה ובלמידתה: "המתמטיקה

2004. 
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נס הכ ".הצגת המספרים הממשיים תוך שימוש בבעיות חקר). "2004(תלמה , לויתן
 . 2004מאי , האחד עשרה של הארגון לקידום החינוך המתמטי בישראל

 
הכנס השנים עשרה של הארגון  ."0.999.. .המקרה המוזר של "). 2005(תלמה , לויתן

 . 2005מאי , לקידום החינוך המתמטי בישראל
 

ים כנס היועצ. " מגמות עדכניות–הייעוץ החינוכי הפרופסיונלי "). 2004 (בקהר, לזובסקי
 .2004  יולי20-21 ,רמת גן. החינוכיים במגזר הדתי

 
 כנס. החזון החדש: היוזמה לטרנספורמציה של הייעוץ החינוכי). 2005 (בקהר, לזובסקי

 .2005 מאי 15, רמת אפעל.ארצי של יועצים חינוכיים במינהל החינוך ההתיישבותי
 

,  ללימודי נשיםהחטיבה". רוקדת עם הפנים לקהילה"). 2004 ( דליה,אלפר-לירן
 .2004 סמר, ישראל, אוניברסיטת חיפה

 
 הכנס". להאזין ולכתוב בחוג הנערות הרוקדות, לצפות ").2004 (דליה, אלפר-לירן

 .2004מאי , ישראל ,א"ת .איכותניות מחקר לשיטות הראשון הבינתחומי הישראלי
 

 האגודה". ליזציה נערות רוקדות בלט וגלוקו-ברבור ישראלי" ).2004 (דליה, אלפר-לירן
 .2004, פברואר ,ישראל, גוריון-בן אוניברסיטת, הישראלית הסוציולוגית

 
 הסוציולוגית האגודה כנס ."בחוג הנערות הרוקדות" ).2005 (דליה, לפרא-לירן

 .2005, פברואר, חי -תל מכללת .הישראלית
 

 אגודההכנס ". מעמד בינוני ונערות רוקדות בישראל" ).2005 (דליה, אלפר-לירן
 .2005, מאי, ספיר מכללת .הישראלית האנתרופולוגית

 
כנס בנושא מחול ". חיטוב הגוף ועיצוב הזהות: נערות רוקדות ").2005 (דליה, אלפר -לירן

 .ואנתרופולוגיה לסוציולוגיה החוג, לייפר מרכז .זהות, מיגדר, רקוד: הנעורים
 .2005, נובמבר ,ירושלים, העברית האוניברסיטה

 
שימוש התלמוד הבבלי בתקנות המשנה ככלי לבחינת הליכים  ").ה"תשס (שגית ,מור

אוניברסיטה ה .עשר למדעי היהדות -הקונגרס העולמי הארבע ".משפטיים אמוראיים
 . ה"יולי תשס,  ירושלים,העברית

 
 بالعر المترجمين مؤتمر في). وبالعكس العبرية إلى العربية من الترجمة" ( صراع ظل في الترجمة" 

 .2005 تموز 10-9 االردن، ـ االردنية الهاشمية الجامعة .األول
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בכנס ). התרגום מערבית לעברית ולהיפך" (התרגום בצל קונפליקט"). 2005(וני 'ג, מנסור
,  ירדן,האוניברסיטה ההאשמית. הבינלאומי הראשון לחברי ארגון המתרגמים הערבים

 . 2005 יולי 10-9

ברתי  חתפקיד:  פורמלי-לאחינוך " ).2004 (צבי, דיאנה ובקרמן, קלר-סילברמן
 . ,2004 ,באר שבע, אוניברסיטת בן גוריון, ה"כנס איל."לפרופסיה

המקרה של למידה הלא פורמלית בצפון : מעשה ומחקר"). 2004(דיאנה , קלר-סילברמן
 .2004, שבע  באר, אוניברסיטת בן גוריוןה"כנס איל. "אמריקה ובאנגליה

: ביוגרפיה -ארבעה מנגנוני סלקציה בתהליך הרה"). 2004( גבריאלה ,מרזל-ספקרטור
. תחומי הראשון לשיטות מחקר איכותניות -הכנס הישראלי הבין. "מודל לניתוח נרטיבים

 .2004מרץ , אביב תל
 

. "שלושה מקורות משמעות :הזיקנה הישראלית"). 2005 ( גבריאלה,מרזל-ספקרטור
 .2005דצמבר , אביב  תל.דה הישראלית לגרונטולוגיה של האגו16 -שנתי ה -הכנס הדו

 
נרטיבים . ביוגרפיה -מנגנוני סלקציה בתהליך הרה"). 2005(גבריאלה , מרזל-ספקרטור
 .2005ינואר , אחוזת אוהלו, ת"מכון מופ. "פרשנות וביקורת, יצירה: וחקירתם

 
 -בור הנוסעים לפחמן חדחשיפת צי ".)2005(, צחקי, שנל, 'ש, ברנר, ודדע, טר'פוצ, 'מ, עוז

הארגון של כנס ה ."בוטינסקי בגוש דן'בהדגמה על ציר ז, חמצני בציר תנועה עמוס
 .המטאורולוגי הישראלי

 
 -חשיפת ציבור הנוסעים לפחמן חד ".)2004(, יצחק, שנל, 'ש,  ברנרודדע, טר'פוצ, 'מ, עוז

האגודה של כנס ה ."בוטינסקי בגוש דן'בהדגמה על ציר ז, חמצני בציר תנועה עמוס
 .ה"תשס, חנוכה, הגיאוגרפית הישראלית

 
 האפקט נווה המדבר ”). 2004(דוד , אילוז, דוד, קדיש, דפנה, גולדמן, עודד, טר'פוצ

הכנס של ". אזור הערבה: בהדגמה, וביטויו באזור חם ויבש באופן קיצוני) אפקט האואזיס(
 .ה"תשס, חנוכה, האגודה הגיאוגרפית הישראלית

  
סביבתי של -התפקוד האקלימי). "2004(' א, וביתן', י, יעקב', פ, כהן, עודד, טר'פוצ

, כנס הים התיכון". בהדגמה בתל אביב, שטחים ירוקים מסוגים שונים בעיר הים תיכונית
 .אוניברסיטת חיפה, 21-בעיות ואתגרים בתחילת המאה ה
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ני באקלים צחיח וחם באופן תופעת אי החום העירו). "2004 (יכאלמ, עודד וסופר, טר'פוצ
 .2004מרץ , הכנס השנתי של הארגון מטאורולוגי הישראלי". בהדגמה באילת, קיצוני

 
השפעת אפקט נווה ”). ה"תשס(דוד , אילוז, דוד, קדיש, דפנה, גולדמן, עודד, טר'פוצ

, על שינויים אקלימיים מקומיים, באזור חם ויבש באופן קיצוני) אפקט האואזיס(המדבר 
,  במרץ23, האגודה המטאורולוגית הישראליתשל כנס ה". אזור הערבה: דגמהבה

 .ה"תשס
 

השפעת אפקט נווה " .)2005 (ודד, אילוז, ודד, קדיש, פנהד, גולדמן, ודדע, טר'פוצ
 כנסה ".בהדגמה באזור הערבה, המדבר על תנאי האקלים באזור חם ויבש באופו קיצוני

 .2005 מרץ, הארגון המטאורולוגי הישראלי
 

: ל" full control: " מ–מצוינות בחינוך ). 2005(', ע, גרינברג, ביבהא, קליגר, עלי, פישר
"no control ." תל אביב,6כינוס גולשים באינטרנט . 

 מי –) 7טו ' בר" (ּ...ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַּכְׂשִּדים' ֲאִני ה). "2005) (איציק(יצחק , פלג
 ?הוציא את אברהם ומאין

“I am the Lord who brought you out from Ur of the Chaldeans…” (Gen. 15:7) - 
Who brought Abraham out and from where? 

 .2005יולי , ירושלים,  למדעי היהדות14 -ההכינוס הבינלאומי 
 

-סקריפט. "הסברי תופעות מדע בריאיונות בשתי שכבות גיל"). 2005(חנה , צימרמן
 .2005 ביולי 6-7. הכינוס העשרים. ראלית לאוריינותהאגודה היש

 
-סיורים בין"). 2004( 'ס,  וסופר'א,  יוסט,פנהד, גולדמן, 'ד, ארד, 'נ, בימל, 'א, צעדי

אנחנו דור ' 5כינוס גולשים באינטנרט . " סביבה–מכללתיים בנושא יחסי גומלין אדם 
 .2004 , יוני1, ת"מכון מופ, תל אביב', גיוונים בהוראה ובלמידה -מקוון

 
מראשית ההתיישבות : ישראל-פורמלי בארץ -החינוך הבלתי"). 2004 ( חגית,קליבנסקי

כנס האגודה הישראלית לחקר תולדות . "'התקופה המעצבת '-הציונית ועד הקמת המדינה
 .2004 ביוני 21, ירושלים, מכון שוקן, החינוך

 
ספרי הממלכתי -פורמלי החוץ בית-מדיניות החינוך הבלתי" ).2004(חגית , קליבנסקי
המקרה : פורמלי-תמורות חברתיות והחינוך הבלתי .היבטים חינוכיים וחברתיים: בישראל
: ספרי-עתות משבר במערכת החינוך והחלופה של החינוך החוץ בית -סימפוזיון. הישראלי

השתקפותה בתיאוריה ובמחקר במודלים הקיימים בישראל ומדינות מתפתחות 
, המחלקה לחינוך, )ה"איל(כנס האגודה הישראלית לחקר החינוך  ."ומפותחות

 .2004 באוקטובר 12, באר שבע, גוריון בנגב -אוניברסיטת בן
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ספרי הממלכתי -פורמלי החוץ בית-מדיניות החינוך הבלתי"). 2005(חגית , קליבנסקי
. ראשוןהמדעי ה  הכנס".נעורים בעולם משתנה .היבטים חינוכיים וחברתיים: בישראל

, המרכז הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדים ונוער, הספר לעבודה סוציאלית-בית
 .2005 ביוני 8, אביברמת , אביב אוניברסיטת תל

 
: חידוש והתחדשות בחינוך הבלתי פורמלי בישראל"). 2005(חגית , קליבנסקי

 -ר תולדות החינוךכנס האגודה הישראלית לחק ."מהתארגנויות נוער לחינוך לאורך החיים
, ס לחינוך"ביה. 'ישראל ובתפוצות-חידושים והתחדשות בתולדות החינוך בארץ'

 .2005 ליוני 29, רמת אביב, אביב אוניברסיטת תל
 בין תכנות פרוצדוראלי לתכנות מונחה עצמים 'התנגשות'נקודות "). 2005 (עהנ, רגוניס

שישי למורי מדעי המחשב כנס המורים הארצי ה. "בשימוש בשפות התכנות החדשות
 .2005דצמבר ,  המכללה האקדמית לחינוך- אחווה.וטכנולוגיות מידע

 
הכנס .  שיח פרשני על עבר:"מדברים הווה "–" מדברים עבר). "2004(שלי , שנהב

 . באר שבע, גוריון -אוניברסיטת בן, השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית
 

כנס מותר של  ".התפוצות- מקרה בית-סיפור/ וצג מ/ אובייקט ). "2004(שלי , שנהב
 .רמת אביב, אביב אוניברסיטת תל, הפקולטה לאומנויות

 
 הכנס ."פרשנות וזיכרון בתצוגה מוזיאונית, שיח, אתנוגרפיה" ).2004(שלי , שנהב

 .אביב תל, הראשון לשיטות מחקר איכותיות
 

, לחינוך ה" כנס איל."לאומיזיכרון וחינוך , דימויים של עבר). "2004(שלי , שנהב
 .באר שבע, גוריון -אוניברסיטת בן

 
 ). 2005(שלי , שנהב

Paper: Exhibits, memories and the past in the Museum of the Jewish Diaspora. 
 .ירושלים, האוניברסיטה העברית,  למדעי היהדות14 -הקונגרס העולמי ה

 
Abir, A., Eschet, Yoav, Geiger, Brenda (2005). "Objective damage & subjective 
public concern: The check and balance of on a central environmental issue: The 
contaminated water wells of Ramat Ha Sharon. Presented at the Israeli Society 
for Ecology and Environmental Quality Sciences Conference, The Weizmann 
Institute, Rehovot, Israel, May 30th, 2005. 
 



 35

Almog, Orit (2005). "The relationship between democratic attitudes and 
perceptions of self- efficacy and teachers' ability to cope with the behavior 
problems of students with special needs". Presented at "Inclusion: Celebrating 
Diversity", Glasgow, Scotland, August 2005. 
 



 36

Alster, A., Berman, T., Dubinsky, Zvi, Gasith, Avital, Hyams, M., Iluz, David, & 
Yehoshua, Yaron (2005). "The lake Kinneret epilithon: ecophysiology and function 
in the ecosystem". Presented at the Israel society for ecology and environmental 
quality sciences. Weizmann Institute of Science, Rehovot, May 30-June 1, 2005. 
(Poster presentation). 
 
Ariav, Tamar, & Imanuel, Dalia (2004). "Teachers' growth through professional 
development schools partnership". Presented at the Annual Conference of the 
Association for Teacher Education in Europe, Agrigento, Italy. 
 
Austrover, Chaya (2004). "1. What is humor? 2. Humor as a defense mechanism 
in the holocaust". Presented at the conference on Memory and History: Cultural 
Representations of Displacement and Genocide, Texas Tech University, Lubbock, 
Texas. 
 
Avishai, M., Ayalon, Y., Fragmen-Sapir, O., Hadar-Gabay, Rakefet, Harari, T., 
Shmuel-Chai, D., & Warren. C. (2004). "The use of trimmed branches mulch for 
water saving in gardening". Presented at the 2nd International Botanic Gardens 
Conservation Congress, Barcelona, April, 2004. (Poster presentation). 
 
Avissar, Gilada (2005)."Teachers’ training in an inclusive era – Where were we 
and where are we heading?" Presented at the 30th annual ATEE Conference, 
Amsterdam, October, 2005 

 
Avissar, Gilada (2005). "Perspectives of teacher training for special education in 
the 21st century". Presented at the 6th Israeli German Symposium: Teacher 
Education and School Reform and Development, Beit Berl College – 
Pedagogishe Hochschule Ludwigsburg, 6-11.10.2005 
 
Bar El, J., & Geiger B. (2005). "Couple of two people with schizophrenia, an 
additional burden or a blessing?" Presented at the 14th World Congress of World 
Association for Dynamic Psychiatry: Trauma- Attachment- Personality, Different 
Approaches. Different Paradigms, Cracow, Poland, 16 March 2005. 
 
Bar-Haim, Gabriel (2004). "Religion and popular culture: A theoretical 
perspective". Presented at the Conference: International Association of Mass 
Communication Research. Session: Media and Religion, Porto Alegro, Brazil, 25-
28 July. 
 



 37

Baruch, Herzel (2004). "Knowing and knowledge in Meno". Presented at the 
Conference on Issues in Contemporary Epistemology, Soochou University, Tai-
Pe, Taiwan, 11-13 June, 2004.  
  
Baruch, Herzel (2004). "Popper on a priori knowledge". Presented at the 
Conference on 'Philosophy: Problems, aims, responsibilities' to mark the 10th 
anniversary of the death of Karl Popper, Warwick University, Coventry, UK, 16-18 
September, 2004. 
 
Berman-Frank, I., Dubinsky, Zvi, Galbgisher Y., Gazit, Avital, Iluz, David, & 
Yehosua, Yaron (2005). "The Temperature effect and light intensities on biofilms 
of aphilitic algae from lake Kinneret". Presented at the 2nd Annual Conference of 
the Israeli Association of Aquatic Studies, Bar-Ilan University, May 2, 2005. 
(Poster presentation). 
 
Berman- Frank, I., Iluz, David., Levitan, O., & Sherman, C. (2005). "The influence 
of varying pH on the Nitrogen-fixing cyanobacterium Trichodesmium sp. IMS101". 
Presented before the Israel Society for Ecology and Environmental Quality 
Sciences, Weizmann Institute of Science, Rehovot, May 30-June 1 2005. (Poster 
presentation). 
 
Biberman, Efrat (2004). “Geometrical perspective and narrative representation”. 
Presented at the Conference on Art of Narratives, Ben Gurion University, March 
2004. 
 
Biberman, Efrat (2004). “You never look at me from the place from which I see 
you”. Presented at the Conference on Sexuality and Gender, Tel Aviv University, 
April 2004.  
 
Biberman, Efrat (2004). “On narrativity in the visual field”. Presented at a 
colloquium held at the Department of Philosophy, Tel Aviv University, June 2004.  
 
Biberman, Efrat (2004). “Remembering the future”. Presented at the Conference 
on Time and Memory, Clare College, Cambridge, U.K., July 2004.  
 
Biberman, Efrat & Ronen, Ruth (2005). "Ethics and aesthetics: Thou shalt not 
make unto thee any graven image". Presented at the Conference on Ethics and 
Morality, Tel Aviv University, May 2005.  
 



 38

Cahana-Amitay, Dalia, & Zuckerman, Esti (2004). "Aspects of content in narrative 
and expository writing of religious and ultra-orthodox women". Presented at the 
ILASH Conference, Bar-Ilan University, Israel, October 2004.  
  
Cohen Evron, Nurit (2004). "Encounters with the 'other': Art education and cultural 
understanding". Presented at the InSEA Asian Conference, Beijing, China, Dec. 
2004 
 
Cohen Evron, Nurit (2004). "School art gallery as a place for engagement with 
community and transformative environmental activities". Presented at the NAEA 
Conference, Denver, Colorado, April 2004. 

Dadashev, Alexander, Blumberg, Dan. G., Dubinsky, Zvi, Iluz, David, Sokoletsky, 
Leonid, & Yacobi, Yosef Z. (2004). "A review of chlorophyll concentration in the 
Gulf of Eilat (Aqaba) open waters by in situ monitoring and remote sensing 
derived data from the past two decades ASLO/TOS". Presented at the Ocean 
Research Conference, Honolulu. 
Dadashev, Alexander, Blumberg. Dan G., Iluz, David, Sokoletsky, Leonid, 
Dubinsky, Zvi, & Yacobi, Yosef Z. (2004). "A review of chlorophyll a concentration 
in the Gulf of Eilat (Aqaba) open waters by in situ monitoring and remote sensing 
derived data from the past two decades". Presented at the Ocean Research 
Conference, Bar-Ilan University, Israel. 

Erez, Jonathan, Iluz, David, Silverman, Jacob, & Lazar, Boaz (2004). "Recent 
environmental changes in the chemical- biological oceanography of the Northern 
Gulf of Eilat (Aqaba)". Presented at the Ocean Research Conference, Bar-Ilan 
University, Israel.  
 
Fresko, Barbara (2004). "Mentoring benefits for all: Outcomes for children and 
mentors in the PERACH Project (1978 - 2004)". Presented at the 12th Deutscher 
Jugendhilfetag, Osnabruck, Germany, June 2-4. 
 
Fresko, Barbara, & Wertheim, Cheruta (2005). "Learning by mentoring: 
Prospective teachers as mentors to children at risk". Presented at the American 
Education Research Association Annual Meeting in Montreal, Quebec, April 11-
15. 
 
Fresko, Barbara (2005). "Mentoring as an informal learning experience". 
Symposium discussant paper presented at the EARLI Conference in Nicosia, 
Cyprus, August. 



 39

 
Fresko, Barbara, & Wertheim, Cheruta (2005). "The contribution of guidance to 
learning through mentoring". Presented at the EARLI Conference in Nicosia, 
Cyprus, August. 
 
Galbgisher,Y., Gazit, Avital, Dubinsky, Zvi, Berman-Frank, I., Iluz, David., & 
Yehosua, Yaron (2005). "The temperature effect and light intensities on biofilms of 
aphilitic algae from lake Kinneret". Presented at the 2nd Annual Conference of the 
Israeli Association of Aquatic Studies, Bar-Ilan University, May 2, 2005. (Poster 
presentation). 
 
Geiger, Brenda & Fisher, Michael (2004). "Naming oneself criminal: Gender 
differences in identity negotiation". Presented at the Societies of Criminology 
Conference, Paris, France, May 13, 2004. 
 
Geiger, Brenda & Fisher, Michael (2004). "Female offender identity negotiation". 
Presented at the Societies of Criminology Conference, Paris, France, May 13, 
2004. 
 
Geiger, Brenda & Fisher, Michael (2004). "Conducting focused and in-depth 
interviews on verbal abuse in 6th grade classroom". Presented at the 1st Israeli 
Interdisciplinary Conference on Qualitative Research Methods. Tel Aviv, Israel, 
March 23, 2004. 
 
Geiger, Brenda &, Bar El, J. (2004). " Love relationships among Schizophrenics 
couples". Presented at the National Conference on Rehabilitation, Tel Aviv, Israel, 
December 6, 2004. 
 
Geiger, Brenda (2004). "Druze women's daily forms of resistance to spousal 
abuse". Presented at the Israeli Sociological Society Annual Conference, Tel Hai, 
Israel, December 2004. 
 
Geiger, Brenda & Fisher, Michael (2005). "Naming oneself criminal: Gender 
differences in identity negotiation". Presented at the 29th International Congress 
on Law and Mental Health. Paris, France, July 5, 2005. 
 
Geiger, Brenda &, Bar El, J. (2005). " Love relationships among schizophrenics 
couples". Presented at the 29th International Congress on Law and Mental Health. 
Paris, France, July 8, 2005. 
 



 40

Geiger, Brenda & Fisher, Michael (2005). "Naming oneself criminal: Gender 
differences in identity negotiation". Presented at the 14th World Congress On 
Criminology: Preventing Crime and Promotion Justice: Voices for Change, August 
7-11, 2005. 
 
Geiger, Brenda (2005). "Crime, prostitution, drugs and insanity: Female offenders' 
resistant strategies to abuse and domination". Presented at the 14th World 
Congress On Criminology: Preventing Crime and Promotion Justice: Voices for 
Change, August 7-11, 2005. 
 
Geiger, Brenda (2005). "Crime, prostitution, drugs and insanity: Female offenders' 
resistant strategies to abuse and domination". Presented at the European Society 
of Criminology Conference. Cracow, Poland, August 31-seped, 2005. 
Geiger, Brenda & Fisher, Michael (2005). "Naming oneself criminal: Gender 
differences in identity negotiation". Presented at the American Society of 
Criminology Conference, Toronto, Canada, November 16-19, 2005.  
  
Goldman, Dafna, Iluz, David, Kadish, David, & Potchter, Oded (2005). "Influence 
of manmade oasis on microclimate conditions in the desert environment, the case 
of the Arava valley, southern Israel". Presented at the Conference of the Israel 
Society for Ecology and Environmental Quality Sciences, Weizmann Institute of 
Science, Rehovot May 30- June 1 2005. (Poster presentation). 
 
Goldman, Dafna, Yavetz, Bella, & Pe'er, Sara (2005). "Environmental literacy in 
teacher training - A study of beginner students". Presented at the 2005 
International Conference of the Israeli Society for Ecology and Environmental 
Quality Sciences: Living with Global Change: Challenges in Environmental 
Sciences, Rehovot, Israel, May 30 – June 1.  
 
Goldman, Dafna, Yavetz, Bella, & Pe'er, Sara (2005). "Environmental literacy of 
beginner teacher training students, Israel". Presented at the 34th Annual 
Conference of the North American Association for Environmental Education: 
Sustainability and EE- Focus on the Future, Albuquerque, New Mexico, 25 – 29, 
October. 
 
Hadar-Gabay, Rakefet, Avishai, M., Fragmen-Sapir, O., Ayalon, Y., Warren. C., 
Shmuel-Chai, D., Harari. T (2004). "The use of trimmed branches mulch for warter 
saving in gardening". Presented at the 2nd International Botanic Gardens 
Conservation Congress, Barcelona, Spain, April, 2004. (Poster presentation) 
 



 41

Inbar, Ofra (2004). "CBI (Content Based Instruction) models for prospective non-
native EFL teachers". Presented at the Annual TESOL (Teaching English to 
Speakers of Other Languages) International Conference, Long Beach, CA, 
March, 2004. 
 
Inbar, Ofra, Singer, Sonia, Adar, Sarah, & Vered, Anat (2004). "The language 
proficiency program for non- native English speaking teacher candidates". 
Presented at the International Conference of the Israeli Association for Research 
on Language and Society, Beit Berl College, Israel, June 2004. 

 
Inbar, Ofra, & Gagne, Antoinette (2005). "The language proficiency development 
of non- native English- speaking teacher candidates: A comparative case study of 
two teacher preparation programs in Canada and Israel". Presented at the annual 
TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) International 
Conference, San Antonio, Texas, April 2005. 
 
Inbar, Ofra, Vogel, Gila, & Zeiger, Tali (2005). "Evaluating an English for 
academic purposes program: A marriage of convenience". Presented at the 
annual Academic Committee for Research on Language Testing (ACROLT) 
meeting, Maale Hahamisha, Israel, June,2005. 
 
Inbar, Ofra, & Donitsa-Schmidt, Smadar (2005). "Technological, cultural, political 
and philosophical considerations: Validating language teachers' classroom 
assessment practices". Presented at the Annual Language Testing Research 
Colloquium (LTRC), Ottawa, Ontario, July, 2005. 
 
Inbar, Ofra (2005). "Non-native language teachers: Which language? Which 
context?" Presented at the 14th World Congress of Applied Linguistics (AILA) 
hosted by the American Association for Applied Linguistics, Madison, Wisconsin, 
July, 2005.  
 
Jonathan, Erez, David, Iluz, Jacob, Silverman, & Boaz, Lazar (2004). "Recent 
environmental changes in the chemical-biological oceanography of the Northern 
Gulf of Eilat (Aqaba)". Presented at the Ocean Research Conference, Bar-Ilan, 
Israel.  
 
Klieger, Aviva, Bar-Yosef, Nurit (2004). "Professional development as an answer 
to Timms/Pisa study". Presented at a conference in Kiel University. 

 



 42

Klieger, Aviva, Bar-Yosef, Nurit, Lindner, M., Parchmann, I., Nentwig, P. (2005). 
"Professional development of science teachers- Experience and strategies in 
German and Israeli programs". Presented at the Annual Meeting of the National 
Association for Research in Science Teaching (NARST), Dallas USA. 

Erez, Jonathan, Iluz, David, Silverman, Jacob & Lazar, Boaz (2005). "Recent 
nitrification processes caused by caged fish farming in the northern gulf of Eilat 
(Aqaba)". Presented at the ASLO summer meeting in Spain. 
 
Lazar, Boaz, Silverman, Jacob, Iluz, David, Haese, C., Qutob, M., Rivlin, T., 
Rivlin, A., Dray, M. & Erez, Jonathan (2005). "Long term changes of nutrients in 
the Northern Gulf of Eilat (Aqaba)". Presented at the Israeli Association of Aquatic 
Studies, Second Annual Conference, Bar-Ilan University. 
Levi, Nurit (2004). "The experience of "self": Gender, identity, character". Presented 
at the 6th Annual Conference of the Greek Gestalt Association, Filio, Greece, April 
2004.  
 
Levi, Nurit (2004). "Looking out the school window: A fresh view of a field-Gestalt's 
possible contribution to current education". Presented at the 8th Annual Conference 
of the European Association of Gestalt Therapy (EAGT), Prague, Czech Republic, 
September 2004. 
 
Levi, Nurit (2005). "Die Judishen Quellen zur Gestalt therapie". Presented at the 
conference of three German-speaking Gestalt associations (Germany, Austria, 
Switzerland) in honor of 100 years since the birth of Laura Perls, Munich, Germany, 
May 2005. 
 
Levi, Nurit (2005). "Interdependency in relationships: A human condition". 
Presented at the 7th Annual Conference of the Greek Gestalt Association, Filio, 
Greece, May 2005. 
 
Levi, Nurit (2005). "On difference and similarity". Presented at the Israel-Europe 
Conference of the Israel Gestalt Association, Bukada, Turkey, September 2005. 
 
Levitan, Talma (2004). "Introducing Real number: When and How?" Presented at 
the International Congress in Mathematical Education, Copenhagen, Denmark, 
2004. 
 
Levitan, Talma (2004). "Transitional stage dilemmas". Presented at the 
International Congress in Mathematical Education, Copenhagen, Denmark, 2004. 



 43

 
Levitan, Talma (2005). "Strategies and principles of problem solving in probability". 
Presented at ICMI,  EAROME-3, Shanghai, China, 2005.  
 
Levitan, Talma (2005). "Teaching mathematics via problem solving- The case of 
probability". Presented at the Third East Asia Regional Conference on Mathematics 
Education. Shanghai & Hangzhou, China, 2005.  
 
Liran-Alper, Dalia (2004).."Dancing girls: An Israeli' Swamp". Presented at 
JAMCR, Porto Alegra, Brazil, July 2004. 
 
Mizrahi, I., Sharkia, Rajach, Bonshtien, A., Weiss, C., Niv, A., Lustig, A., Viitanen, 
P., & Azem A. (2005). "Structure-function analysis of the chloroplast 
chaperonines". Presented at Molecular Chaperones & The Heat Shock Response 
Conference, Cold Spring Harber, New York. 
 
Nasser, Fadia, & Fresko, Barbara (2004). "Low, medium, and high rated faculty: 
How they differ in terms of instructor’s ability to predict student ratings and other 
instructor, student, and course variables". Presented at the AERA Annual Meeting 
in San Diego, California, April 12-16, 2004. 
 
Peleg, Izhak (Itzik) (2004). "To know the biblical text- to know a woman: When the 
reader meets the biblical text”. Presented at the International Bible Conference – 
SBL, Groningen, Holland. July 2004. 
 
Potchter, Oded, & Sofer, Michael (2004). "The urban heat island of a valley city in 
an arid zone: The case study of Eilat, Israel". Presented at the 30th Congress of 
the International Geographical Union, Glasgow, UK, 15-20 August. 
 
Potchter, Oded, Goldman, Dafna, & Kadish, David (2004). "The oasis effect in 
extremely hot and arid climate: The case study of the Arava Valley, Southern 
Israel". Presented at the 30th Congress of the International Geographical Union, 
Glasgow, UK, 15-20 August. 
 
Potchter, Oded, Oz, M., Brenner, S., & Schnell, Itzhak (2005). "The exposure of 
commuters to carbon monoxide on a main road in the Tel Aviv Metropolitan: The 
case study of Jabotinsky street, Tel Aviv Metropolis, Israel". Presented at the 
International Conference of the Israel Society for Ecology and Environmental 
Quality Sciences, Weizmann Institute of Science, Rehovot, May 30 - June 1. 
 



 44

Potchter, Oded, Goldman, Dafna, Kadish, David, & Iluz, David (2005). "Influence 
of manmade oasis on microclimatic conditions in the desert environment, The 
case study of the Arava Valley, Southern Israel". Presented at the 2005 
International Conference of the Israel Society for Ecology and Environmental 
Quality Sciences: Living with Global Change: Challenges in Environmental 
Sciences, Rehovot, Israel, May 30- June 1.  
 
Meir, Amira (2004). "And there are none to say, Restore' Sforno's Commentary on 
the Pentateuchal Poetry". Presented at the International Meeting of the Society of 
Biblical Literature, Groningen, Netherlands, July 25-28 2004. 
 
Russak, Susie, & Bohak, Dvorah (2005). "The use of ongoing assessment in the 
remediation of struggling adult learners in an English for academic purposes 
setting". Presented at the academic conference ACROLT, Ma’aale Ha Hamisha, 
Jerusalem, June 21, 2005. 
 
Shadmi, Erella (2004). “Police in the service of hegemony”. Presented at the 
Conference on Ashkenazim, Beit Berl College, June 3. 
 
Shadmi, Erella (2004). “The retreating courage: Women and peace in Israel”. 
Presented at the Annual Conference of Israeli Feminist Studies Association on 
Democracy and Occupation from a Feminist Perspective, College for 
Management, Rishon Le’Zion, June 8-9. 
 
Shadmi, Erella, (2004). “Back to womanhood: Feminism in globalized Israel”. 
Presented at the Annual Cnference of UK Women’s Studies on Feminism 
Contesting Globalization, City University of Dublin, Dublin, July 8-10. 
 
Shadm, Erella (2004). "Can I forgive men (or any other hegemony)?" 
Presented at the Conference on For-Givin, Las Vegas, November 2004. 
 
Shadmi, Erella (2005). "Reconceiving male violence against women: 
The responsibility of the state and the society". Presented at the NEWR Final 
Conference, University of Birmingham, June 30-July 1. 
 
Sharkia, Rajach, Athamna, Abed, Zaid, M., Gnaim, L., Zalan, A. (2004). 
"Knowledge and attitudes of high school Israeli Arab students towards 
consanguinity, genetic testing and genetic counseling". Presented at the 
Congress of Israeli Biology Teachers, Israel.  
 



 45

Sharkia, Rajach, Athamna, Abed, Zaid, M., Gnaim, L., Zalan, A. (2004). 
"Knowledge level and attitudes of Arab students in Beit-Berl College regarding 
genetic disorders, consanguinity and genetic counseling". Presented at the ATEE 
Conference, Sicily, Italy.  
 
Sherman, C., Levitan, O., Iluz, David, & Berman-Frank, I. (2005). "The influence 
of varying pH on the nitrogen-fixing cyanobacterium trichodesmium sp. IMS101". 
Presented at the Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences, 
Weizmann Institute of Science, Rehovot May 30-June 1 2005. (Poster 
presentation). 
 
Silberman-Keller, Diana, & Bekerman, Zvi (2004). "Professing informal 
education". Presented at the American Educational Research Association Annual 
Meeting San Diego, April 2004. 
 
Silberman-Keller, Diana (2004). “Systematic ideology: A new Hegelian or a 
functionalist critique of ideologies?" Presented at the American Educational 
Research Association Annual Meeting San Diego, April 2004. 
 
Vogel, Gila (2005). “Admission of students with learning disabilities to teacher 
training colleges in Israel”. Presented at the International Special Education 
Conference, Glasgow, Scotland 8.2005. 
 

 
 
 



 46

 כתבי עת של בתי הספר. ב
 
 " שנתון למדעי היהדות- מועד"

 עת המפרסם מאמרים מחקריים בכל הוא כתב " שנתון למדעי היהדות- מועד"

 כולל מאמרים מחקריים בעברית עם "מועד". התחומים והתקופות של מדעי היהדות

 מתפרסמים, כמו כן. ומאמרים באנגלית עם תקצירים בעברית, באנגלית תקצירים

 .ספרים שראו אור לאחרונה מאמרי בקורת על

ר "ר אריה דון וד"ד : התפרסמו השנתונים הבאים בעריכת2004-2005בין השנים 

 .ספרן' יונתן ד

 
 ד"כרך ימועד 

 :ניםיכן העניו ת
  'הזמן לסוגיו בבראשית א -מאיר בר אילן 

 הקדום  לדמות הכוהן האידיאלי במזרח–מראה כוהן  -אביגדור ויקטור הורוויץ 
 ובישראל העתיקה 

 כתיקון מוסרי לפרשת עמלק ": סיפור בבואה"מגילת אסתר כ -אמנון שפירא 
ל תפקידיה של התרבות ככלי יוצר "מבחני נאמנות לשבויים בספרות חז -שגית מור

  וככלי מפרש מציאות
 של זיהוי " גיאוגרפיה"פרק ב: ל"שבספרות חז" ברדלס"ה -אברהם אופיר שמש 

 אנטומיה של עימות : ם לאריסטו בשאלת היווצרות העולם"בין הרמב -אריה דון 
  ?"מודים אנו ָלְך "למה  -מאיר גרובר 

כוהנים , מקדש ומרכבה, מאמר בקורת על ספרה של רחל אליאור -מאיר בר אלין 
 היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה, ומלאכים

 הרטורית של ספר דבריםהאסטרטגיה : לחיות בלי משה -דמיטרי סליבניאק 
שמשון אגוניסט ושמשון : תמות נפשי עם פלשתים -פלג ) איציק(ננסי רוזנפלד ויצחק 

 בשופטים כנביא 
  לידה, אמהות, זמן:  תקיעת שופר-נחמן לוין 

  חינוך לדמוקרטיה והמסורת הדתית -יהושע ירדן 
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גישה יהודית : מוךואהבת לרעך כ, מאמר בקורת על ספרו של אליוט דורף -יהודה גלמן 
 תקציר המאמר בעבריתלאתיקה יהודית מודרנית 

 

  ו"טכרך מועד 
 :כן העיניניםות

הבעיה המוסרית ): יח, שמות ג" (נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר" -דוד גלעד 
  באספקלריה של הפרשנות היהודית

  טא-ז, תהלים לה -נתן קלאוס 
למשמעותו הקדומה של המונח והשלכתו על דיני הגירושין ": תיקון עולם" -שגית מור 

  בתקופת המשנה
 התגלגלותה של דרשה קדומה ":  בכל כוחך וכל הוניך-בכל מאדך  "-יצחק חמיטובסקי 

גישת ראשונים :  ביחסי אישות בין איש לאשתובינאריות לעומת חיצוניות -דליה חשן 
  ומקורותיהם התלמודיים

: י לספרות המשנה והתלמוד"התמר ותרבות גידולו בביאורי רש -אברהם אופיר שמש 
  פרשנות מול מציאות

  סעודת אסתר -יעל לוין 
  ם והשקפת בריאת העולם של אפלטון"הרמב: האויב מבפנים -אריה דון 
  היבט מילוני: רית משוערבת בראשית המאה העשרים ואחתעב -בכר -רפיק אבו

לנעמי " פרדה"סגנוניים ברומן -על כמה מאפיינים לשוניים ולשונים -רייני -צפורה כוכבי
 פרנקל 

  דמות חייל ומראה צבא בהגדה של פסח": צבא הגדה לישראל" -חיים גרוסמן 
 ,על ספרו של ישראל קנוהל -מאיר גרובר 

 The Divine Symphony: The Bible’s Many Voices 
 נומרולוגיה בראשיתית, אילן-על ספרו של מאיר בר -שולמית ולר 
 י על תהילים"רש, על ספרו של מאיר גרובר -רפאל הריס 

 ירושת בנות בישראל ובמזרח הקדום , ברק-על ספרה של צפרירה בן -מאיר גרובר 
 ם"ון של הרמבמסורת הלש, על ספרה של תלמה צורבל -שמעון שרביט 
 )סדר תחינות (Seyder Tkhines, על ספרה של דברה קיי -משה חלמיש 

בחינה מחודשת של מעמדם של יהודי גרמניה בתחילת העת : טרגדיה ועוצמה -פסח בל 
  החדשה

משה מנדלסון והאתגר : ע והסובלנות כלפי השונות"התושב, המודרניות -ברייאן אוגרן 
 לילות בפני תפישות מסורתיות של הא

  על ספר יחזקאל בהוצאת מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית -יוהאן לוסט 
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 "עולם קטן"
כתב העת נותן ביטוי הן . בהוצאת בית ימימה, הוא כתב עת לחקר ספרות ילדים ונוער

לייחודיותה של ספרות הילדים כתחום עצמאי ונפרד והן למשותף בינה לבין ספרות 

 .רשמית-הרשמית והלא, המבוגרים

 : התפרסם הגליון הבא2004בשנת 
 

 שפות ותרבויות, ספרות ילדים בין דגמים – 2' עולם קטן מס
 רימה שיכמנטר' גב, ר חנה לבנת"ד: כותעור

 
 :תוכן העניינים
 דבר המערכת
 הארי פוטר מסורת וחידוש בסדרת, ריאליזם ופנטזיה - נורית בוכויץ
  הספרותייםומקורותיהם " דיסני"סרטי  - רחל ויסברוד
מגמות במעבר ממעשיות בנוסחי פרו וגרים : אופייה האמיתי של לכלוכית -חנה לבנת

 לעיבודים המודרניים לילדים
רומן היסטורי לבני הנעורים מאת . הארי ומלכה היהודייה מיורק-רד לב' ריצ- ארי-ןניצה ב

 1842, אויגן ריספרט
 טרזן העברי –אלי אשד 
האמנותית , הערכית, הפונקציות הקוגניטיבית: איורארבע פנים ל –גונן ' תור ר

 והפסיכולוגית של האיור בספר הילדים העכשווי
 יעקב אורלנד מתרגם שירי ילדים –רחל לקט 

האי ברחוב הצגת נושא השואה לילדים ב": בכי מדבק בדיוק כמו צחוק" –רימה שיכמנטר 
  מאת אורי אורלבהצפורים
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 "אלרסאלה"
להכשרת האקדמי היוצא לאור על ידי המכון , גוגי ספרותי מדעיאלרסאלה הוא קובץ פד

קהל היעד . 1995הקובץ יוצא כשנתון מאז . במכללה האקדמית בית ברל, מורים ערביים

מרבית הפרסומים הם בשפה .  ומרצים במוסדות החינוכיים והאקדמייםהעיקרי הוא מורים

 .ליתאך לעיתים יש מאמרים גם בשפות העברית והאנג, הערבית

 

 הוא .היסטורייםו תרבותיים , חברתיים,בנושאים מדעיים, מחקרים בשנתון מידע על

כמו גם מאמרים  ,משמש את החוקרים הערביים כבמה להציג את פרסומיהם המדעיים

 .בנושאי היסטוריה פלסטינית ותרבות אסלאמית

 

י ספר חטיבות ביניים ובת, בתי ספר יסודיים(השנתון מופץ בבתי הספר הערביים 

ל נעשית על פי " בחוותפוצת .במכללות להכשרת מורים ובאוניברסיטאות, )תיכוניים

 .דרישה
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 "המדרשה"
בשאלות  שואף ליצור דיון ביקורתי מעמיקאשר כתב עת לאמנות ותרבות הוא " המדרשה"

במקביל הוא  .אמנותיות ולקיים דיאלוג עם ההיסטוריה של הביקורת והעשייה האמנותית

תיאורטי  לאמנים המופיעים בו ומאפשר חשיפה לחומר" חלל תצוגה" כמתפקד גם

 .י תרגום עקבי של מאמרים משפות זרות"מהעולם ע

 
 : התפרסמו השנתונים הבאים2004-2005בין השנים 

 
 גלעד מלצר: עורך, 2004,  חינוך וחניכה– 7' המדרשה מס

 
 :נייניםתוכן הע

 פתח דבר -גלעד מלצר ונורית עברון כהן 
 מקביליות ומגמות, הנחות: עקרונות היסוד של פדגוגיית הבאוהאוס –ינר ויק רי

 של גן הילדים" מתנות"פרידריך וילהלם פרויבל וה –נורמן ברוסטרמן 
 אנחנו סקסיים לעזאלזל –יקיס ארד 'יהושע סימון ורועי צ

 הפדגוגיה המשחררת של המיצג –ארלס גרויאן 'צ
 עותהחיפוש אחר משמ: אמנותשינויים בחינוך ל –רונאלד נפרוד 

 ?מיהו המורה לאמנות –פנינה בכר 
 תיק עבודות –דוד גינתון 
 איך עושים יהודי וערבי מגרביון ממולא –דליה יהב 

 ראיון עם רועי רוזן: ם-ל-ו- של כאני המקומי –צבי גולדשטיין 
 

 רפרודוקציות
 ,  עירית תמרי,רועי מרדכי, אסף אבוטבול, אסף אבוטבול, גל קינן, ליאור שביל
 , מיקה רוטנברג, נטע הררי, הלית מנדלבליט ונוגה אלחסיד, ענת שלו, אסף רהט

 , דוד וקשטיין, דוד וקשטיין, אורי גרשט, אורלי סבר, גיא זילברמן
   מרדכירועי, איילת זוהר, מיכל שמיר, לב-ניפר בר'ג
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 גלעד מלצר: עורך, 2005, ביוגרפיה/ אוטו– 8' המדרשה מס
 

 :נייניםתוכן ע
  במקום הקדמה–שובו של האני  –גלעד מלצר 

 וההיסטוריה של האוטוביוגרפיה, נרטיב, שברים": לאסוף את רסיסי הנפש" –גור זק 
 צחוקה של המדוזה –הלן סיקסו 
 אלבומים ואגדות –הלן סיקסו 
 1סיפור אוטוביוגרפי  –נורית דוד 
 2סיפור אוטוביוגרפי  –נורית דוד 

 של מאן ריי" אובייקט מיועד להשמדה: "ביני לבינך –אנין מייליף 'ז
 1980-2005, דיוקנאות עצמיים כנגד עצמם -רועי רוזן 

 הביוגרפיות האבודות של מאיר אגסי –יניב שפירא 
 אקצהיביציוניזם ובדידות: ני'חדרה של ג –ין 'ויקטור ברג

 מסע אל גולומבק: בדומה לגוף –' י מיכלוביץ'יז
 הנרי שלזניאק והביוגרפיות של האחרים: מבט ראשוןמ אהבה –דוד גינתון 

  תיק עבודות– על החיים ועל המות –גדעון גכטמן 
 

 רפרודוקציות
, רונית שני, דוד עדיקא, יגאל נזרי, אורית אשרי, בעז ארד, אנה ים, קרן גלר, נורית ירדן
 איתי זיו, נורית דוד, לי שיר, רינת קוטלר, אניסה אשקר, שי רטנר
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 יחידת המחקר. ג
 אודות היחידה

יחידת המחקר מייצגת מומחיות אקדמית מדעית מחקרית ותפיסת עולם לפיה מוסד 

יושר ובקורתיות , לחינוך גבוה חייב להיות מושתת על גישה אמפירית רציונאלית

 .אינטלקטואלית

 מטרות היחידה

ם לבצע מחקרים המהווים תרומה ייחודית לידע המדעי בכלל ולידע בתחו .א

 .הכשרת המורים בפרט

 .לבצע הערכה פנימית של פעולות המכללה ותכניותיה במגמה לשפרן .ב
לתרום לפיתוח תרבות המחקר במכללה ולעודד את חברי סגל ההוראה  .ג

 . במכללה לחקור את תחומי התמחותם השונים וההכשרה להוראה
לחשוף את הסטודנטים במכללה לפעילות המקצועית האקדמית שאמורה  .ד

 .לק מתפיסתם המקצועיתלהיות ח
 העקרונות המתווים את התרבות הפנימית של היחידה

 התחדשות ועדכון שוטף בעבודה המקצועית, הקפדה על סטנדרטים גבוהים •

אווירה מקבלת ותומכת תוך עידוד והצבת יעדים ולוחות , עבודה בצוותים •

 זמנים לעשייה

 קבלת החלטות משותפות והנהגה דמוקרטית פנימית ברוטציה •

 פתיחות כלפי המכללה ואנשיה וצורכיהם •
 דוחות 110-למעלה מבמהלך השנים נסתיימו וסוכמו המחקרים שבוצעו ביחידה ב

 בוצעו, ו''בתשס.  חוקרים ושישה מרכזי מחקר43 כיום מועסקים ביחידה .מחקר

 . מחקרים32ביחידה 
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ץ על ידי ייעו הכוללים  מספקת שירותי ייעוץ ותמיכה למרציםהיחידה למחקר והערכה

 נתונים הטיפול ב,בניית כלי מחקר, הכנת הצעות מחקרים לצורך  ומנוסים בכיריםחוקר

כמו , מסייעת בפרטים טכנייםיחידה ה, כמו כן .או מאמרח "סיכום המחקר וממצאיו בדוו

  בסוף בעיבודים סטטיסטיים למיניהם ובניית קובץ ממוחשב ולסריקתו, שאלוןעיצוב 

 . איכותייםובעיבודים של נתונים 

 

 יצירת קשר

 )סמוך לגן הפעמונים(ברל -קמפוס בית,  באזור אורן105בניין : מיקום היחידה

 44905דואר בית ברל , בית ברל, יחידת המחקר: כתובת

 09-7473133; 09-7476464: טלפונים

 09-7476463 :טלפקס

 

 ר חרותה ורטהיים"ד: מנהלת היחידה

  שרה בירון' גב :מזכירת היחידה
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של היחידה למחקר ולהערכה במכללה האקדמית בית מחקר הוחות ד
 2004-2005מהשנים  לבר

 
) ד"סמ(סמינריון דידקטי "בדיקת השיעורים ). 2005 (רות,  ושריפטלעדהג, אבישר

מהותם ומקומם בתכניות של ארבע מסלולי ): מ"סמד(סמינריון דידקטי מתקדם "ו
  .הכשרה להוראה

 
שיתוף בין מכללה לשדה ויצירת ידע באמצעות ). 2004( וליש,  ובכררכהב, אלפרט

 .מחקר פעולה
 

מערך בית הספר לפיתוח מקצועי בין המסלול ).2004 (ליהד,  ועמנואלמרת, אריאב
הערכה מעצבת בדגש : ד"בתשס" דרור"ו" שרת"יסודי ובתי הספר המאמנים -העל

 . על הסטודנטים להוראה
 

:  בין המסלוליםPDS- הערכת מערך ה).2005 (יריתא,  ומירוליט, היוש, מרת, אריאב
ספר -בית הספר היסודי והחינוך המיוחד במכללת בית ברל לבין בתי, הגיל הרך
 .ח סוף שנה"צורן דו-בקדימה

  
מערך בית הספר לפיתוח מקצועי בין מסלול העל ). 2005 (ליהד,  ועמנואלמרת, אריאב

בדגש על מערך תמיכה וליווי הערכה מעצבת : ה"יסודי ובתי הספר המאמנים בתשס
 ".דרור"ו" שרת"ובמיקוד בבתי הספר ) ת"מתל(לתלמידים 

 
מעקב אחר בוגרי המכללה האקדמית ). 2004 (ורדה, שרוניו ביבהא, פלאוט, חלר, ארנון

 .השתלבות בעבודה ותפיסת מקצוע ההוראה: 1990-2001בית ברל בשנים 
 

 .במכללת בית ברל" כתיבה אקדמית" הערכת התכנית ).2005 (ליט,  והיושוליש, בכר
 

 הערכת לימודי האנגלית ).2005 (בדע,  ונאסרופרהע, ענבר, ליט, זייגר, ילהג, ווגל
 . הספר לחינוך שבמכללה האקדמית בית ברל-לצרכים אקדמיים בבית

 
יי חונכות לסטודנטים בעלי ליקו). 2004 (רברהב,  ופרסקוילהג, ווגל, רותהח, ורטהיים

 . תמונת מצב: ח"למידה במסגרת פרויקט פר
 

: ההכשרה להוראת נושא השואה).2004 (יריתא,  ומירוילנהא, פאול, רותהח, ורטהיים
הפעלתה ותפיסתה על ידי הסטודנטים במכללה האקדמית בית , מטרות התכנית

 . ברל
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 פרויקטים בחונכות קבוצתית במסגרת). 2005 (רברהב,  ופרסקורותהח, ורטהיים

 . תמונת מצב-ח "פר
 

: התפתחותו של פרויקט). 2004 (הימאת, יחיא'  וחגיכלמ, היישריק, רורהד, כפיר
וארבע שנים של ) א"תשס-ג"שנים תשנ(התכנית הוותיקה לסטודנטים מצטיינים 

 .6' ח מס"דו ).ד"תשס-א"תשס(תכנית חדשה להכשרת סטודנטים מצוינים להוראה 
  

יכולת : אפיוני הסטודנטים במכללה). 2005 (חזקאלי,  וכהןאנם'ג, יעקובי ,רורהד, כפיר
קוגניטיבית ומוטיבציה בשלושת בתי הספר האקדמיים ובמסלולי ההכשרה השונים 

 .ח המסכם את חקירתו של מחזור אחד"דו. בהם
  

 שילוב ערבים ויהודים בגיל –" עלה של זית"). 2005(' א, יחיא-'חאג, יריתא, יפה-מירו
 .בינייםח " דו.השלישי

 
ח "דו. שירותים לנערה בשפרעם-מרכז רב). 2005 (יהאד'ג, יחיא-' וחאגיריתא, יפה-מירו

 .ביניים
 

בית פתוח לנערות ונשים רווקות ). 2005 (יהאד'ג, יחיא-' וחאגיריתא, יפה-מירו
 .ח ביניים"דו. בפרדיס

 
תית התנהגות סביב, עמדות, מודעות סביבתית). 2004 (בדע,  ונאסראדיהפ, נאסר

 .ומעורבות בחינוך סביבתי בקרב מורים ערבים בישראל
 

 –תהליך ההתמחות בהוראה ). 2004 (רברהב,  ופרסקובקהר, רייכנברג, אדיהפ, נאסר
 .מכללת בית ברל ואוניברסיטת תל אביב). ח ביניים"דו(' סטאז

 
מעקב אחר בוגרי המוקד לחינוך תלמידים לקויי שמיעה ). 2004 (ביבהא, פלאוט
הערכת תכנית ההכשרה ותפיסת מקצוע , השתלבות בעבודה: 1990-2001ם בשני

 .ההוראה
הערכת השנה  :"אוריינות הבית ואוריינות הגן"הפרויקט ). 2004 (רברהב, פרסקו

  .הראשונה של פרויקט פאקט בגני ילדים בלוד
 

מחקר : ברחובות" אוריינות הבית ואוריינות הגן"הפרויקט ). 2004 (רברהב, פרסקו
 . )ד"תשס(ערכה בשנה השנייה להפעלתו ה
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 . שילוב חניכים בעלי צרכים מיוחדים בצופים). 2005 (ירימ,  ומונקגיתח, יבנסקילק
 

מעקב אחר בוגרי המכללה האקדמית ). 2004 (ביבהא,  ופלאוטחלר, ארנון, רדהו, שרוני
 . הערכת תכנית ההכשרה להוראה: 1990-2001בית ברל בשנים 

 
תרבות " מחקר הערכה לקורסי ).2004 (רותהח,  וורטהייםתיהב, ילוןא, ותר, שריפט

 .במכללת בית ברל" המחשוב
 

 
 


