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  הקדמה
העיסוק בחינוך גבוה דורש מסגל ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה התפתחות 

אחת הדרכים בהן המרצים .  מתמדת והתעדכנות בחידושים בתחום התמחותםאינטלקטואלית

פעילויות אלו מוצאות את  .כתיבה ויצירה, ממשיכים להתפתח היא באמצעות עיסוקם במחקר

סילבוסים מתעדכנים , לדוגמה, בתחום ההוראה. ביטוין בעבודת המרצה באופנים שונים

ובכיתה המרצים אינם קופאים על שמריהם , םלעיתים קרובות ומשקפים תכנים חדשים וחדשני

  . וממשיכים להפגין התלהבות מהתכנים הנלמדים

הכתיבה והיצירה של אנשי הסגל חורגת מעבר לחומות המוסד האקדמי , התרומה של המחקר

במוסד כמו שלנו בו עוסקים . השפעתה מקשרת אותם לקהילה האקדמית הרחבה. שלהם

הכתיבה והיצירה מקשרים את , המחקר, בהכשרת מורים בתחומים דיסציפלינאריים שונים

  . אנשי הסגל לעיתים גם לקהילות נוספות של אנשי חינוך ותרבות

מדווחת על , ר אהרן זיידנברג"בראשותו של ד, בחוברת זו המכללה האקדמית בית ברל

החוברת . 2006 תת והמקצועית של אנשי הסגל האקדמי בשנהעיוני, הפעילות המחקרית

 בית הספר: מציגה את הישגיהם האקדמיים והמקצועיים של סגל ההוראה מארבעה בתי ספר

 המדרשה ובית הספר –בית הספר לאומנות , בית הספר להכשרת מורים ערביים, לחינוך

לות של היחידה למחקר יש כאן דיווח שנתי על הפעי, בנוסף לכך. תחומים-ללימודים רב

" מועד: "ולהערכה וגם על הפרסומים בארבעה כתבי העת הייחודיים שיוצאים לאור במכללה

כתב עת " אלרסאלה", כתב עת המוקדש לאמנות ותרבות" המדרשה", שנתון למדעי היהדות

בסוף החוברת .  כתב עת בנושא ספרות ילדים–" עולם קטן"פדגוגי מדעי בשפה הערבית ו

   . אשר לא נכללו בחוברת הקודמת2005-ספח שכולל פרטים על פרסומי הסגל במופיע נ

אין כאן פירוט של רמת . החוברת מביאה רשימה בלבד של הפעילות האקדמית של הסגל

השעות הארוכות המוקדשות לעשייה המחקרית וליצירה וגם לא השפעת התוצרים , החשיבה

 אך די למתבונן בה להתרשם ממחויבות הסגל .על המוסד ועל העולם האקדמי, על הסטודנטים

  .במכללה לעשייה ולמצוינות
  

  ,בברכה

  ברברה פרסקו' פרופ

  . דוח זה כולל רק את הישגי הסגל אשר דווחו לנו: הערת שוליים אחת
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  פרסומים. א
  ספרים

 –הטקסט הכתוב בעברית בת ימינו  .)2006 (גילה, ליאורה ושילה, גרילק, מנואלע, אלון
  . ת" מופ:תל אביב. תחביריים ולקסיקליים, מאפיינים מבניים

  
  ) 2006(.   .       

) 362 446  /972 1055(.  :  .    
.  :     . :      

1  1427/2006  617.   
: עמן. בצרי-חסן אל-מוקדש על קריאתו הקוראנית של אל חיבור). 2006(עומר , חמדאן

  .יר'דאר אבן כת
  

על ציונים והערכות : כולם מצוינים). 2006(אילנה , רה ופאולברב, פרסקו, דרורה ,כפיר
  . ת"מכון מופ: תל אביב. בחינוך הגבוה

  
  .כתר: תל אביב. ציונה). 2006(רועי , רוזן

  
Arensberg, Gad (2006). Willy Brandt und wir. ווילי ברנדט ואנחנו. Forum 
Israel: Beitberl and Friedrich Ebert Stiftung. )ית וגרמניתעבר( . 

 
Hamdan, Omar (2006). Studien zur Kanonisierung des Korantextes. 
Wiesbaden, Germany: Harrassowitz Verlag. 

  
Lehmann, David, & Siebzehner, Batia (2006). Remaking Israeli Judaism: 
The challenge of Shas. London: Hurst and New York: Oxford University 
Press. 

revital1
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  עריכת ספרים
Arensberg, Gad, Fenn, Peter, & Schneider, Karl. (Eds.) (2006). Democracy 
– education – society: Aspects of their interrelationship in Israel and 
Germany. Freiburg, Germany: Fillibach-Verlag.  
 

 

 פרקים בספרים
  

' דבתוך . מערכת של השפעות: ברת וההכשרה להוראהועדת ד). 2006 (מרת, אריאב
הוצאת מכון ון : ירושלים). 165 -152' עמ( ועדת דברת ומערכת החינוך ,)עורך(ענבר 

  .ליר
  

: שותפויות בין מוסדות להכשרת מורים ובתי ספר). 2006 (קרי, סמיטו מרת, אריאב
 מגמה ,)עורכים(ץ בן פר' מזילברשטיין ו' מבתוך . תמונת מצב תיאורטית ומחקרית

 הסיפור –שותפות בין מכללות לבין בתי ספר : חדשה בתכניות ההכשרה של מורים
   .ת"מכון מופ:  תל אביב.)67 -21' עמ (הישראלי

  
". דור שני"השתקפות השפעת השואה ביצירות של אמניות ישראליות ). 2006(בתיה , ברוטין

  .אוצר המשפט: נתניה). 344-315 'עמ ( נשים ומשפחה בשואה,)עורכת( הרצוג 'בתוך א
  

' האמנה החברתית'רוסו ו:  בין אבסולוטיזם למהפכה:מבוא). 2006(עמוס , הופמן
:  תל אביב).9-14' עמ( האמנה החברתית ,אק רוסו'ז-אן'זבתוך . בהקשר היסטורי

   .רסלינג
  

Arensberg, Gad (2006). Democratic images and traditions in Germany. In 
G. Arensberg, P. Fenn, & K. Schneider (Eds.), Democracy – education – 
society: Aspects of their interrelationship in Israel and Germany (pp. 22-
34). Freiburg, Germany: Fillibach-Verlag.  

  
Biberman, Efrat (2006). Remembering the future: On the return of 
memories in the visual field. In M. Crawford, P. Harris, & J. Alyson Parker 
(Eds.), The study of time XII: Time and memory. Leiden & Boston: Brill 
Academic Publishers.  
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Brutin, Batya (2006). Artists: Second generation in Israel. In P. E. Hyman, 
& D. Ofer (Eds.), Jewish women: A comprehensive historical encyclopedia. 
Jerusalem: Shalvi Publication Ltd., CD ROM Edition. 
 

Dekel, Tal (2006). "Following Kathe Kollwitz: Gendered aspects in the 
work of Ruth Schloss". In C. Verzar, & G. Fishhof (Eds.), Pictorial 
languages and their meanings (pp. 323-338). Tel Aviv: Tel Aviv University 
Press. 
 

Elad-Bouskila, Ami (2006). Voices of exiles and the fictional works of 
al-Tayyib Sālih. In Z. S. Salhi, & I. R. Netton (Eds.), The Arab 
diaspora: Voices of an anguished scream (pp. 41-52). Abingdon, UK: 
Routledge. 
 

Kim, Israel (2006). Community policing and the empowerment of the 
community in a democratic society: The “Safe-School Model”. In G. 
Arensberg, P. Fenn, & K. Schneider (Eds.) Democracy- education- society: 
Aspects of their interrelationships in Israel and Germany (pp. 176- 185). 
Freiburg, Germany: Fillibach-Verlag.  
 

Lazovsky, Rivka (2006). Creating a process of change in the relationship 
between Jews and Arabs in Israel: The "Children Teach Children" 
educational program for coexistence. In G. Arensberg, P. Fenn, & K. 
Schneider (Eds.), Democracy – education - society: Aspects of their 
interrelationship in Israel and Germany (pp.166-175). Freiburg, Germany: 
Fillibach-Verlag.  
 

Lazovsky, Rivka (2006). Enhancing academic achievement and positive 
self-image: The "Basic Matriculation Program" for at-risk high school 
students. In M. Haritos-Fatouros (Ed.), Counselling in the new millennium: 
Meeting the challenges of diversity and promoting peace and social 
inclusion (pp. 1-13). Thessaloniki, Greece: Department of Psychology, 
Section of Social and Clinical Psychology, Aristotle University of 
Thessaloniki. 
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  מאמרים בכתבי עת 
בקרב לומדי " פני שטח"ו" עומק"השימוש באסטרטגיות הלימוד ). 2006(נעה , אהרוני

   .153-182, 43 ,דפים. אנגלית בסביבת אינטרנט
  

 תפיסת מקצוע הספרנות והמידענות בקרב סטודנטים למידענות ).2006(נעה , אהרוני
  . 42-27, 2 ,מידעת. בשלושה מוסדות לימוד שונים

  
אפיון סביבה מקוונת להתנהלות מרכז לפיתוח סגלי ). 2006(' א, ענת ורותם, לוינץ-סטראו

  . 9-26, 4 ,דפי יוזמה). ה"פסג(הוראה 
  

המקרה של מחמוד : אני נושא עמי את מזוודת הגלות). 2006(עמי , בוסקילה-אלעד
  .63-56, 12, הכיוון מזרח. טייב צאלח ושלמה אלבז-אל, דרוויש

  
כתב עת המרכז ללימודים , אות-מחבר. על ציור כמקום). 2006 (אפרת, ביברמן

 .144-152 ,1, לאקאניניים
  

  .35-48, 6 ,מטאפורה". איאון"אפלטון על שירה ב). 2006(דורית , לורנד-ברחנא
  

אקדמית במכללה להכשרת מורים -מכינה קדם). 2006(ברברה , טלי ופרסקו, היוש
  . 87-108, 41, דפים. הישגכהזדמנות שנייה בעבור קבוצות חלשות 

  
סיקור יחסי , קריאה השוואתית וביקורתית בעיתונות הכתובה). 2006(דבורי , הנדלר
 שנתון מכללת -טללי אורות . 2000נובמבר , פלשתינים בראשית האינתיפאדה-ישראל

   .401-425, ב"י, אורות ישראל
  

 -ם לקויות למידה מועמדים להכשרה להוראה ע). 2006(ורדה , גילה ושרוני, ווגל
  .152-124, 43 ,דפים. התאמות במבחן הכניסה ומשמעותן לקבלה למכללה

  
 .27-35, 4 ,דפי יוזמה. למידה מרחוק בשילוב כיתה רגילה). 2006(אבי , זהבי
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לדון המייסד של הסוציולוגיה ' שנה למותו של אבן ח600). 2006(קוסאי , חאג יחיא
  .31-42, 11, יהשאון דול. והפילוסופיה ההיסטורית

  
ניתוח נתוני תעסוקת האקדמאיים הערבים בשוק העבודה ). 2006(קוסאי , חאג יחיא

  .146-185, 13 ,אלרסאלה. בישראל
  

 חוזה עבודה בין יועצים מאמנים –אימון ואמון ). 2006(אביבה , רבקה ושמעוני, לזובסקי
  .104-123, 43 ,דפים. מתמחים בייעוץ חינוכי ובין סטודנטים

  
בין : מוטיב ריבוי התרבויות בכתביהם של סבירסקי ולם). 2006(דיאנה , קלר-ילברמןס

  .9-40, יוני, סקריפט. מטאפורה למטונימיה
  

. שלושה מקורות משמעות: הזקנה הישראלית ).2006(גבריאלה , מרזל-ספקטור
  .34-11, )2(ג "ל, גרונטולוגיה

  
 קובץ -מרחבים . חום העירוני באילתמאפייני אי ה). 2006 (יכאלעודד וסופר מ, טר'פוצ

  .39-15, 6 ,מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל והמזרח התיכון
  

והתנהגות אלימה בבית הספר ) ADD-ADHD(ריכוז -הפרעות קשב). 2006(ישראל , קים
  .44 -33, מחקרי גבעה. כדוגמה לקשר בין מחקר אקדמי ומערכת החינוך

  
Aharony, Noa (2006). The librarian and the information scientist: Different 
perceptions among Israeli information science students. LISR 28 (2), 235-249. 

 
Aharony, Noa (2006). The use of "deep" and "surface" learning strategies among 
students learning English as a foreign language in an internet environment. British 
Journal of Educational Psychology 76 (2), 851-866.  
 
Bachar, Pnina, & Glaubman, Rivka (2006). Policy and practice of art teaching in 
schools as perceived by educators and artists. Art Education Policy Review, 108 
(1), 3-13. 
 
Bar-Ilan, Judit, Shalom, Nira, Baruchson-Arbib, Shifra, Shoham, Snunith, & Getz, 
Irith. (2006). The role of information in a lifetime process: A model of weight 



  המכללה האקדמית בית ברל- עיון ויצירה, מחקר  6

maintenance by women over long time periods. Information Research, 11(4), 
paper 263. Available: http://InformationR.net/ir/11-4/paper263.html. 

   
Biberman, Efrat, (2006). On narrativity in the visual field: A psychoanalytic view of 
Velázquez's Las Meninas. Narrative, 14(3), 237-253. 
 
Birenbaum, Menucha, & Rosenau, Sarah. (2006). Assessment preferences, 
learning orientations and learning strategies of pre-service and in-service 
teachers. Journal of Education for Teachers, 32 (2), 213-225.  
 
Fresko, Barbara, & Wertheim, Cheruta (2006). Learning by mentoring: 
Prospective teachers as mentors to children at risk. Mentoring & Tutoring, 14(2), 
149-161.  
 
Geiger, Brenda (2006). Crime, prostitution, drugs, and insanity: Female offenders' 
resistant strategies to abuse and domination. International Journal of Offender 
Therapy and Comparative Criminology, 50(5), 582-594.  
  
Goldman, Daphne, Yavetz, Bella, & Pe'er, Sara (2006). Environmental literacy in 
teacher training in Israel: Environmental behavior of new students. Journal of 
Environmental Education 38 (1), 3-22.  
 
Habermeier, Urlich U., Sader, Edward, & Matveev, Andrei (2006). Substitution of 
Ru by Cu in the synthesis of ceramic RuSr2GdCu2O8. Superconductor Science 
and Technology, 19 (8), L29-L32. 
 
Lazovsky, Rivka (2006). Gender and learning: Empowering women as adult 
learners. Adult Education in Israel, 9, 27-43. 
 
Lazovsky, Rivka, & Reichenberg, Rivka (2006). Internship-in-teaching as a new 
mandatory program for all prospective teachers in Israel – Perceptions of interns 
in five study tracks. Journal of Education for Teaching, 32 (1), 53-70. 
 
Lazovsky, Rivka, & Shimoni, Aviva (2006). The components of on-site mentoring 
contracts – Perceptions of Israeli mentors and school counseling interns. 
International Journal for the Advancement of Counseling, 28, 343-357. 
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Nasser, Fadia & Fresko, Barbara (2006). Predicting student ratings: The 
relationship between actual student ratings and instructors’ predictions. 
Assessment and Evaluation in Higher Education, 31(1), 1-18.  
 
Ornoy, Eitan (2006). Between theory and practice: Comparative study of early 
music performances. Early Music, 34(2), 233- 249. 
 
Peleg (Itzik) Yitzhak (2006). Was the ancestress of Israel in danger? Did Pharaoh 
touch (nag’a) Sarai? Zeitschrift Fur Die Alttestamentliche Wissenschaft, 118, 197-
208.  
 
Potchter, Oded, Cohen, Pninit, & Bitam, Arieh (2006). Climatic behavior of various 
urban parks during hot and humid summer: Mediterranean city of Tel Aviv, Israel. 
International Journal of Climatology, 26, 1695-1711. 
 
Romi, Shlomo, Levy, Nurit, & Shneider, K. H. (2006). The impact of cultural 
context on the structure and the curriculum of an academic exchange program. 
World Studies in Education, 7, 59-80. 
 
Romi, Shlomo, & Leyser, Yonah (2006). Exploring inclusion pre-service training 
needs: A study of variables associated with attitudes and self-efficacy beliefs. 
European Journal of Special Needs Education, 21(1), 85-105. 
 
Ronen, Ruth, & Biberman, Efrat (2006). The truth about narrative, or how does 
narrative matter. Philosophy and Literature, 30(1), 118-139. 
 
Silberman-Keller, Diana (2006) The game of non-formal pedagogy. Educational 
Practice and Theory, 28(1), 37-54.  
  
Sofer, Michael, & Potchter, Oded (2006). The urban heat island of a city in an arid 
zone: The case of Eilat, Israel. Theoretical and Applied Climatology, 85(1-2),61-
88. 
 
Spector-Mersel, Gabriela (2006). Never-aging stories: Western hegemonic 
masculinity scripts. Journal of Gender Studies, 15(1), 67-82 



  המכללה האקדמית בית ברל- עיון ויצירה, מחקר  8

  חומרי לימוד
  

 השלמה, מקרא,  תכנית לימודים).2006( דני, שרגלורותי , ח"ב-פישר, גיורא, פישר
ביטויים ופסוקים נבחרים , מאגר ניביםבתוך  .לתכנית הלימודים לבית הספר הממלכתי

האגף לתכנון ולפיתוח , התרבות והספורט, משרד החינוך: ירושלים .ב"י-'לכיתות ז
  .הפיקוח על הוראת המקרא בחינוך הממלכתי, תכניות לימודים

  mikramam/tal/il.gov.education.www     :החוברת פורסמה גם באתר משרד החינוך
  

,  לחינוךבית הספר: בית ברל .אמנות לחימה ככלי חינוכי ).2007-2006( ישראל, קים
   .המכללה האקדמית בית ברל

 
Shohamy, Elana, & Inbar-Lourie, Ofra. (2006). The language assessment 
process: A “multiplism” perspective.  (CALPER Professional Development 
Document 0603). University Park, PA: The Pennsylvania State University, 
Center for Advanced Language Proficiency Education and Research. 
http://calper.la.psu.edu/publications.php 
 
Shohamy, Elana, & Inbar-Lourie, Ofra. (2006). Assessment of advanced 
language proficiency: Why performance-based tasks? (CALPER 
Professional Development Document 0605). University Park, PA: The  
Pennsylvania State University, Center for Advanced Language Proficiency 
Education and Research. 
http://calper.la.psu.edu/publications.php 
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  הצגת יצירות אומנות

  תערוכת יחיד  .א

  .תל אביב, יה רוזנפלד גלר."ציונה והתאומים" .)2006(רועי , רוזן
  

  תערוכות קבוצתיות. ב

, קרקוב, המוזיאון הלאומי; וורשה, קרוליקרניה. "רפסודת המדוזה" ).2006(רועי , רוזן
  ).קטלוג(פולין 

  
התחרות , מוזיאון פתח תקוה לאמנות. "אפרופו העלמות" ).2006(רועי , רוזן

פסטיבל , )קטלוג(גרמניה , זןאוברהאו, הפסטיבל הבינלאומי לסרטים קצרים, הבינלאומית
Impakt ,פסטיבל , הולנד, אוטרכטDok Leipzig , פסטיבל , )קטלוג(גרמניה

Cinematexas 11ב"ארה,  לקולנוע.  
  

  ).קטלוג(ירושלים , מוזיאון ישראל. "יפן זה כאן" ).2006(רועי , רוזן
  

  .מוזיאון ישראל. "צללים וצלליות" ).2006(רועי , רוזן
  

  ).קטלוג(גן -רמת, המוזיאון לאמנות ישראלית. "גברים ").2006(רועי , רוזן
  

  .עין חרוד, ש חיים אתר"המשכן לאמנות ע. "אוסף רפי לביא" ).2006(רועי , רוזן
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  עבודות שהוצגו בכנסים
 - ה מאפייני בית ספר ההופך את שותפות"). 2006 (ביבה וקליגר אנתע, לוינץ-אוסטר

PDSפותחים שערים בהכשרת ' :אלי בינלאומי למורי מוריםכינוס וירטוהוצג ב. " להצלחה
  .2006פברואר  ב13-15, 'מורים

  
השנתי כנס הוצג ב".  עמק יזרעאל ומושבי עובדים–' הקשר הגורדי' ). "2006(רינה , אידן
  .2006ינואר , האוניברסיטה העברית בירושלים, האגודה הגיאוגרפית הישראליתשל 

  
האגודה הגיאוגרפית השנתי של כנס הוצג ב". שרוןבשביל ה). "2006(רינה , אידן

  .2006ינואר , האוניברסיטה העברית בירושלים, הישראלית
  

השנתי של כנס הוצג ב". למקום עם תחושה' תחושה של מקום'מ). "2006(רינה , אידן
 .2006דצמבר , אוניברסיטת תל אביב, האגודה הגיאוגרפית הישראלית

  
 ." 'חלקים משלימים' התרגום כ–ספרות נשים ערבית "). 2006(עמי , בוסקילה-אלעד

  .2006 בספטמבר 13, הרצאה במרכז האקדמי ישראלי בקהיר
  

או ' הפכים משלימים '–תרגום ספרות נשים ערביות "). 2006(עמי , בוסקילה-אלעד
, 'מבטים והגיגים על תרגום וחקר התרגום במקומותינו'כנס הוצג ב ."'?חלקים משלימים'

  .2006 בינואר 25, טת בר אילןאוניברסי
 

 איך ניתן להבין את המתרחש בשיעור –מיפוי כיתת האמנות ). "2006(פנינה , בכר
, הוצג בכנס למחקר איכותי".  כלי תצפית להבנת מהלכים בשיעור אמנות-האמנות 

  .2006,  גוריון-אוניברסיטת בן
  

ודים לאמנות הפלסטית דימויי התלמיד והמורה בתוכניות הלימ). "2006(פנינה , בכר
קהילה וחינוך 'הוצג בכנס ". 1993-1906הספר היסודי ולחטיבת הביניים בשנים -לבית

  .2006יוני , מכללת אורנים', בתמורות הזמן בארץ ישראל ובתפוצות
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שילוב מדעי המחשב ויישומי מחשבים לכיתת "). 2006 (נתע, לוינץ- ואוסטר'מ, בוסקילה
 , הארצי השביעי למורי מדעי המחשב וטכנולוגיות מידעכנס המוריםהוצג ב. "ר"מב

  .2006דצמבר  ב17 ,המכללה האקדמית בית ברל
  

האגודה השנתי של כנס הוצג ב". ללמוד גיאוגרפיה בדרך אחרת). "2006(איריס , גרייצר
  .2006דצמבר , אוניברסיטת תל אביב, הגיאוגרפית הישראלית

  
 כתבי הקודש ואמניות – עכשווית בישראל מבט מגדרי על אמנות). "2006(טל , דקל

 –מותר ': אוניברסיטת תל אביב, שנתי של הפקולטה לאומנויותההוצג בכנס ". נשים
  .2006 סמר,  אוניברסיטת תל אביב,'ך באומנויות"התנ"

 
".  נשים יהודיות ואמנות ויזואלית–בין השטעטל היהודי ורחוב שיינקין ). "2006(טל , דקל

לאומי שנתי של המחקר לחקר האישה ביהדות והתכנית הבין תחומית הוצג בכנס בין 
מאי , אוניברסיטת בר אילן, 'דת וחברה, מגדר': ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן

2006.  
 

נשים פמיניסטיות :  מחזון למציאות–מפוליטיקה למעשה אמנותי ). "2006(טל , דקל
 חזון –לברוא עולם חדש ':  ויקי שירןה שלהוצג בכנס השנתי לזכר". משנות את הקאנון

  .2006 סמר, המכללה האקדמית בית ברל, 'בפמיניזם
  

של  בחינת מיגוון המינים של אצות כפונקציה" ).2006(חלי ר, עינב ובי א,זהבי
 האגודה הגיאוגרפית הישראליתהשנתי של כנס הוצג ב ".המורפולוגיה של איי החוף

  .2006דצמבר , יברסיטת תל אביבאונ ',גיאוגרפיה בחברה טכנולוגית'
  

 ".?האם יש מקום למחקר דיסציפלינרי במכללות להכשרת מורים). "2006(אבי , זהבי
  .2006 פברוארב 15-13, ת" מכון מופ,בינלאומי למורי מוריםהוירטואלי הכינוס הוצג ב

  
 האגודההשנתי של כנס הוצג ב ".הסלעי החוף עיצוב וקצב תהליכי" ).2006(בי  א,זהבי

  .2006ינואר ב 3-1, האוניברסיטה העברית בירושלים, הגיאוגרפית הישראלית
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הקשר בין תנאי האקלים המתפתחים ). "2006(אריה , עודד וביתן ,טר'פוצ, פנינית, כהן
הוצג בכנס השנתי של ". בפארקים עירוניים בעלי עיצוב שונה לבין דפוסי השימוש בהם

  . 2006, ינוארב 3-1, ברסיטה העברית בירושליםהאוני, האגודה הגיאוגרפית הישראלית
  

כנס הוצג ב. "אתגרי הכשרה מתמשכת: רב שיח אקדמיה שדה"). 2006 (בקהר, לזובסקי
  .2006 בנובמבר 28, אוניברסיטת בן גוריון, המדעי השנתי של היועצים החינוכיים

  
 GIF-כנס ההוצג ב". מערכת החינוך במזרח ירושלים). "2006(אסמהאן , חרזאללה-מסרי

  .2006 במאי 11, מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים
  

 ."שילוב או הפרדה,  במזרח ירושליםמערכת החינוך). "2006(אסמהאן , חרזאללה-מסרי
ינואר  ב3-1,האוניברסיטה העברית בירושלים, הוצג בכנס השנתי של האגודה הגיאוגרפית

2006.  
  

 ."תעודת הזהות הנרטיבית: ינו כל הסיפורהסיפור א"). 2006 (בריאלהג, מרזל-ספקטור
  .2006יוני , תל אביב, תחומי לשיטות מחקר איכותניות-כנס הישראלי הביןהוצג ב

  
".  כמאבק רב תרבותי-המאבק לשינוי מאפייני המשטר). "2006(אילנה , פאול בנימין

יטת בר  אוניברס,'פוליטיקה, אתיקה, סוציולוגיה': 37-כנס הסוציולוגי השנתי ההוצג ב
 . 2006פברואר , אילן

  
 אני מגדיל את הנתח הזה שוויוןככול שאני מקבל יותר ). "2006(אילנה , פאול בנימין

הוצג ".  הרכיב הדינמי שבזהותם של אזרחים מקבוצות מיעוט-שבתוכי שהוא ישראלי
,  אוניברסיטת בר אילן',פוליטיקה, אתיקה, סוציולוגיה': 37-כנס הסוציולוגי השנתי הב

  . 2006פברואר 
  

: אוריינות סביבתית בהכשרת מורים). "2006(דפנה , בלה וגולדמן, יעבץ, שרה, פאר
הוירטואלי הבינלאומי למורי הוצג בכינוס . "אפיון סטודנטים המייעדים עצמם להוראה

-13, ת"מכון מופ, 'פותחים שערים בהכשרת מורים אל מול אתגרי חינוך והוראה': מורים
   .2006, פברוארב 15
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 הסביבתית תהקשר בין רמת האוריינו). "2006(בלה , דפנה ויעבץ, גולדמן, שרה, פאר
 - כינוס השנתי ההוצג ב". לבין מאפייני הרקע של סטודנטים להוראה בתחילת לימודיהם

  .2006 ביוני 26-27,  חיפה,האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה של 34
  

תכנון תואם אקלים וסביבה כאבן יסוד לפיתוח בר ). "2006(אריה , עודד וביתן ,טר'פוצ
הוצג בכנס השנתי של האגודה הגיאוגרפית ". יתרונותיו וחסמים לישומו, חשיבות: קיימא

  . 2006ינואר ב 3-1, האוניברסיטה העברית בירושלים, הישראלית
  

 אפקט השפעת). "2006(ירון , ויעקבדוד , אילוז, דוד, קדיש, דפנה, גולדמן, עודד ,טר'פוצ
בעונות , באופן קיצוני ויבש חם באזור האקלים תנאי על )האואזיס אפקט(המדבר  נווה

האוניברסיטה , הוצג בכנס השנתי של האגודה הגיאוגרפית הישראלית". השנה השונות
  . 2006ינואר ב 3-1, העברית בירושלים

  
השפעת אפקט נווה ). "2006(דוד , אילוזדוד ו, קדיש, דפנה, גולדמן, עודד, טר'פוצ

בעונות השנה , על תנאי האקלים באזור חם ויבש באופן קיצוני) אפקט האואזיס(המדבר 
  .2006 סמרב 23, תל אביב, הוצג בכנס האגודה המטאורולוגית הישראלית". השונות

  
 -ל עיר מדברתמאפייני אי החום העירוני ש" ).2006(גדעון , ירון ואור, יעקב, עודד ,טר'פוצ

האגודה השנתי של כנס הוצג ב ".בהדגמה בבאר שבע, שינויים עיתיים ומרחביים
דצמבר , אוניברסיטת תל אביב ',גיאוגרפיה בחברה טכנולוגית ':הגיאוגרפית הישראלית

2006.  
  

הוצג ". מהלכי פיוס בתחום המקרקעין בעידן המודרני המאוחר). "2006(אמנון , קרטין
  .2006דצמבר , אוניברסיטת תל אביב, אגודה הגיאוגרפית הישראליתההשנתי של כנס ב
  

 ).2006(ירון , דליה ויעקב, בולטנסקי, אריה, ביתן, עודד ,טר'פוצ, לימור, בר-שעשוע
ההשפעה התרמית המשולבת של צמחיה וגורמי בינוי על התהוות מיקח האקלים "

בהדגמה העיר תל , י ואנליטי מחקר אמפיר-בשטחים פתוחים עירוניים באקלים ים תיכוני
גיאוגרפיה בחברה  ':האגודה הגיאוגרפית הישראליתהשנתי של כנס הוצג ב ".אביב

  .2006דצמבר , אוניברסיטת תל אביב ',טכנולוגית
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  כתבי עת של בתי הספר. ב
  
  " שנתון למדעי היהדות- מועד"

  ר יונתן ספרן"ד: עורך
  
הוא כתב עת שפיט המפרסם מאמרים מחקריים בכל "  שנתון למדעי היהדות-מועד"

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

כמו כן מתפרסמים מאמרי . ם בעבריתומאמרים באנגלית עם תקצירי, תקצירים באנגלית

העת הוותיק -הוא ממשיך דרכו של כתב" מועד" .בקורת על ספרים שראו אור לאחרונה

  . כתב עת לתרבות יהודית-מחקרי חג: של המרכז לחקר מועדי ישראל

  
  ז"מועד כרך ט

  
  :תוכן העניינים

  מאמרים בעברית
   כב, ית ח על בראש-שלילת טקסי מחזוריות פגאניים  -שלמה בכר 
' שמ(קרן עור פניו "לגלגולי פירושו של הכתוב : מדוע נעלמו קרניו של משה -רימון כשר 

   )ל-כט, לד
   הסיפור הנבואי על הנטושה ואביה הראשון ביחזקאל טז -יוספה רחמן 

 למקומם של ערכים ביחס לקורבן –" קורבן הבא בעבירה" -שגית מור ורונן אחיטוב 
   בספרות התלמודית

   הזונה והציצית, לפרשנות הסיפור על התלמיד -יאל קוסמן אדמ
על בקשת טעמים למצוות ותחזית היהודי המודרני בהגותו היהודית של משה  -אריה דון 
  מנדלסזון

 לתולדותיה של מנורת החנוכה הישראלית -" הדליקו נרות חנוכה רבים" -חיים גרוסמן 
   בימי מנדט ובעשורים ראשונים של ימי המדינה
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: מגילת תענית, ורד נעם:  על הספר-בשבח המחקר ובגנות האסכולה  -אילן -מאיר בר
  בצירוף מהדורה ביקורתית,  תולדותיהם- פשרם -הנוסחים 

  בקורת ספרים
  Brettler, How to read the Bible Marc Zvi –דוד גלעד 
   הרשעה עצמית במשפט עברי, אהרן,  קירשנבאום-מנחם -חנניה בן
  Fine, Art and Judaism in the Greco-Roman world Steven –חנן אשל 

  Jacob Z. Lauterbach, Mekhilta De-Rabbi Ishmael -אביגדור שנאן 
  

  מאמרים באנגלית
Diklah Zohar  - The Iconography of the Zodiac and the Months in the 
Synagogue of Sepphoris: a Study in Diffusion of Artistic Models. 

  
  

  ז"כרך ימועד 
  

  :תוכן העניינים
  

  מאמרים בעברית
   שתיקות בסיפור המקראי : גם השתיקה היא מסר -שלמה בכר 

מי הוציא את ): 7בראשית טו ..." (ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַּכְׂשִּדים' ֲאִני ה" -פלג ) איציק(יצחק 
  ? או תרח'  ה–אברהם מאור כשדים 

דימוי ומציאות בבית המדרש בתקופת המשנה ": מלחמתה של תורה" -יצחק חמיטובסקי 
   והתלמוד טז

   אלוהים וזירת השעשועים הרומית -ציונה גרוסמרק 
   ם מן העת החדשהמספר היבטים פילוסופיי: תיאודיצאה -זאב לוי 

   לתולדות התפילה הרפורמית בציון -דליה מרקס 
  זהות קולקטיבית משתנה ": החג של החגים"מחג החנוכה ועד פסטיבל  -רחל שרעבי 
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  סקירת ספר בעברית 
   המשמעות המיסטית: לכה דודי וקבלת שבת, ראובן,  קימלמן-  יבה פדיהחב

  מאמרים באנגלית
Yoel Duman  - The Treatment of the Cain and Abel Story in Midrash 
Tanhuma  
Nitza Davidovich & Ortsion Bartana - Challenges in Teaching Values of 
Jewish Culture, Heritage and Zionism  

  
  סקירת ספר באנגלית

Rory Miller on: The Battle for the Land: The History of the Jewish National 
Fund (KKL) Before the Establishment of the State of Israel. 
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  "המדרשה"
  גלעד מלצר: עורך

 
הוא כתב העת לאמנות ותרבות אשר שואף ליצור דיון ביקורתי מעמיק " המדרשה"

. בשאלות אמנותיות ולקיים דיאלוג עם ההיסטוריה של הביקורת והעשייה האמנותית

לאמנים המופיעים בו ומאפשר חשיפה לחומר " חלל תצוגה"במקביל הוא מתפקד גם כ

  .תיאורטי מהעולם על ידי תרגום עקבי של מאמרים משפות זרות

 
   2006יוני ,  מינימליזם מקסימליזם- 9' המדרשה מס

  
  עניניםתוכן 

  
  פרשנות וביקורת, פרקטיקה: ממינימליזם למקסימליזם –גלעד מלצר 

  הערות של פיסול –רוברט מוריס 
  אמנות וחפציות –מייקל פריד 
  לב הבעיה של המינימליזם –האל פוסטר 

  על ענייני מידות: הגודל קובע –רוברט מוריס 
  יהלא מודע האימפריאליסט: על הספה החומסקיאנית –רוברט מוריס 

  )1907-2007(העלמות מאביניון בנות מאה : פרוייקט מיוחד
שיחה עם יהושע , לפני ואחרי המינימליזם בישראל: קליטה על תנאי –גלעד מלצר 

  נוישטיין
  שיחה עם נחום טבת, "רק אינטואיציות, אין לי תוכניות" –דגנית ברסט ודוד גינתון 

  ב שמואליעל עבודותיו של יוא, מינימליזם רווי –צבי טריגר 
  מינימליזם של -על הניאו: פרודקשן-חיבורים אקצנטריים של פוסט –עדי אנגלמן 

  לה קליין בהקשריו ההיסטוריים'אנג
  
  פרודוקציותר

  עופרי כנעני, דרור דאום, אורית אדר, עלמה יצחקי, שיבץ כהן, אורלי סבר, ליאת קוך
  :ת ברל בכתובת באתר המכללה האקדמית ביpdfמאמרים מיוחדים מוצגים כקבצי 

http://www.beitberl.ac.il/DataPages/DataPagesPreview.asp?ID=5301
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  "אלרסאלה"
  לוטפי מנסור' פרופ: עורך ראשי

  יחיא' ר קוסאי חאג"ד: ר המערכת"יו
  

היוצא לאור על ידי המכון האקדמי להכשרת , הוא קובץ פדגוגי ספרותי מדעי" אלראסלה"

קהל היעד . 1995הקובץ יוצא כשנתון מאז . ת בית ברלבמכללה האקדמי, מורים ערביים

מרבית הפרסומים הם בשפה . העיקרי הוא מורים ומרצים במוסדות החינוכיים והאקדמיים

   .אך לעיתים יש מאמרים גם בשפות העברית והאנגלית, הערבית

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

כמו גם מאמרים ,  את החוקרים הערביים כבמה להציג את פרסומיהם המדעייםמשמש

  . בנושאי היסטוריה פלסטינית ותרבות איסלאמית

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

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

  .שהדרי

  
  )תרגום מערבית: (תוכן העניינים

  
 חוויה של למידה מתווכת בילדות המוקדמת -אחמד עאזם ו אעתידאל אלבאסל 

 היבטים פדגוגיים על מחשוב מערכת החינוך הערבית בישראל -אר 'זוהירה נג
 התמודדות עם התעללות בילדים במערכת החינוך -יחיא ' הימאת חאג

גורמים המשפיעים על יכולות מתמטיות ודרכים להתגבר  -מחמוד חליחל ו חוריה חליחל 
  על מכשולים

   שיטות חלופיות להשגת אפקטיביות בית ספרית ברמת הכתה-אלד עראר 'ח
ניתוח נתונים של מצב התעסוקה אצל בוגרים ערבים בשוק העבודה  -יחיא ' קוסאי חאג

   הישראלי
ת הידע של תלמידים רמ - לאן עבדאל נאסר'באהה ו זא' לג'מד, ח שארקיה'ראג

   ועמדותיהם כלפי הפרעות גנטיות וקרבת דם
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 כבוד זהה לזה של גברים: נשים באסלאם -מסעוד אגרביה 
דוגמאות מהמסמכים הממלוכים : תופעת החלימה בספרות ארץ הקודש -לאב ענאבסה 'ג

 והעותמנים
  מיסי טבק בתקופה העותמנית על פי מסמכים מקומיים -מוחמד עקל 

  
  
  
  
  
  
  

  "ולם קטןע"
  
כתב העת נותן ביטוי . בהוצאת בית ימימה, הוא כתב עת לספרות ילדים ונוער" עולם קטן"

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

  .רשמית-הרשמית והלא, המבוגרים

  

ם תרבות המקצוע בתחו כותבי המאמרים המופיעים בכתב העת נמנים עם מיטב אנשי

  .הילד וספרות הילדים והנוער בארץ ובעולם

  

  .2007 יוצא לאור בשנת 3גיליון מספר . כתב עת זה יוצא לאור אחת למספר שנים
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  יחידת המחקר. ג
 היחידה אודות

מוסד  לפיה עולם ותפיסת מחקרית מדעית אקדמית מומחיות מייצגת המחקר יחידת

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

  .אינטלקטואלית

  
 היחידה מטרות

 הכשרת בתחום ולידע בכלל המדעי לידע ייחודית תרומה המהווים מחקרים לבצע. א

 .בפרט המורים

 .לשפרן במגמה ותכניותיה המכללה פעולות של פנימית הערכה לבצע. ב

 במכללה ההוראה סגל חברי את ולעודד במכללה המחקר תרבות לפיתוח לתרום. ג

 .להוראה וההכשרה השונים התמחותם תחומי את לחקור

 חלק אמורה להיותש האקדמית המקצועית לפעילות במכללה הסטודנטים את לחשוף. ד

  .המקצועית מתפיסתם

 

 היחידה של הפנימית התרבות את המתווים העקרונות

 .המקצועית בעבודה שוטף ועדכון התחדשות ,גבוהים סטנדרטים על הקפדה •

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

  .לעשייה זמנים

 .ברוטציה פנימית דמוקרטית הוהנהג משותפות החלטות קבלת •

 .וצורכיהם ואנשיה המכללה כלפי פתיחות •
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דוחות  125 -מ בלמעלה ביחידה שבוצעו המחקרים וסוכמו נסתיימו השנים במהלך

  .מחקר מרכזי ושישה חוקרים 43 ביחידה מועסקים כיום .מחקר

  

ידי  על ייעוץ הכוללים למרצים ותמיכה ייעוץ שירותי מספקת והערכה למחקר היחידה

הטיפול בנתונים  ,מחקר כלי  בניית,מחקר הצעות הכנת לצורך ומנוסים בכירים חוקרים

כמו  ,בפרטים טכניים מסייעת  היחידה,כן כמו .מאמר או בדוח וממצאיו המחקר וסיכום

סטטיסטיים למיניהם  בעיבודים ולבסוף ממוחשב קובץ ובניית  סריקתו,שאלון עיצוב

 .יםאיכותי נתונים של ובעיבודים

 
  קשר יצירת
 )הפעמונים לגן סמוך( ברל-בית קמפוס ,אורן באזור 105 בניין :היחידה מיקום

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

 09-7476464; 09-7473133: טלפונים

 09-7476463: טלפקס

  ורטהיים חרותה ר"ד  :2006היחידה שבשנת  מנהלת

  ר ברכה אלפרט"ד: 2007היחידה שבשנת  מנהלת

 בירון שרה' גב :מזכירת היחידה
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דוחות המחקר של היחידה למחקר והערכה במכללה האקדמית בית ברל 
  2006משנת 

  

בדיקת . ד" סמ- הסמינריון הדידקטי ).2006(יהאד 'ג, יחיא' גלעדה וחאג, אבישר
מהותו ומקומו בתכניות ההכשרה במכון להכשרת מורים וגננות ערביים , השיעור

  . כללת בית ברלבמ
  

: שבוע עבודה מעשית במכללה האקדמית בית ברל). 2006(רחל , אירית וארנון, אלמוג
  . תרומות וקשיים, התנהלות

  
תפקיד המורות והגננות החונכות ). 2006(אילנה , טלי ופרייטג, היוש, תמר, אריאב

, תפיסת תפקיד: צורן- עם בתי הספר והגנים בקדימהPDS-במערך שותפות ה
   .ו" תשס–מחקר הערכה מעצבת  .קשיים ותרומות, רמים מעצביםגו
  

- תפקיד המורים החונכים במערך שותפות ה). 2006(דליה , תמר ועמנואל, אריאב
PDSקשיים ותרומות, גורמים מעצבים, תפיסת תפקיד:  עם המסלול העל יסודי. 

  . ו" תשס–מחקר הערכה מעצבת 
  

דמות " תאר לי מורה"). 2006(פנינה , לי ופרנקלט, זייגר, חוה, גרינספלד, רחל, ארנון
מכללתי שהוגש למכון -דוח מחקר בין. המורה ופני ההוראה בעיני צעירים בישראל

  .ת"מופ
  

צעירים בשנות העשרים ). 2006(פנינה , טלי ופרנקל, זייגר, חוה, גרינספלד, רחל, ארנון
   .ת"ן מופמכללתי שהוגש למכו- דוח מחקר בין.לחייהם נזכרים במוריהם

  
" ?אז איך נעזור לילד הזה ").2006(אילת , פרנסיס-ברכה והשחר, אלפרט, שולי, בכר

  . ממצאי מחקר פעולה שיתופי ולקחיו: מערך מסייע בבית הספר
  

" תרבותית- פיתוח סביבת גן רב– Diversity: "הערכת התכנית). 2006(טלי , היוש
  . רדוח הערכה שהוגש למכון ון לי. ו ברחובות"תשס

  
 הערכת התכנית ).2006(הימאת , יחיא' אילנה וחאג, פרייטג, מיכל, עמוסי-היישריק

  ). פנימי (9ח הערכה מספר "דו). ו"תשס(שנה שישית :לסטודנטים מצוינים
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