
מחקר, עיון ויצירה
דיווח על פעילות הסגל האקדמי

2007



2 ן מחקר, עיון ויצירה-המכללה האקדמית בית ברל-2007

רשות המחקר
המכללה האקדמית בית ברל )ע"ר(, דואר בית ברל 44905

 ronidor@beitberl.ac.il :טלפון: 09-7473157   דוא"ל

ראש רשות המחקר: פרופ' ברברה פרסקו

מרכזת: גב' רונית ידידציון

עריכה גרפית ועיצוב: רויטל רוזנשטרום

אוקטובר 2008



 3

תוכן עניינים
עמוד

הקדמה

א. פרסומים 

5ספרים

6עריכת ספרים

7פרקים בספרים

11מאמרים בכתבי עת

16חומרי לימוד

17הצגת יצירות אומנות

18עבודות שהוצגו בכנסים

33ב. כתבי עת של בתי הספר

41ג. היחידה למחקר ולהערכה

41אודות היחידה

43דוחות מחקר מהשנים 2007

45נספח: פרסומי הסגל בשנת 2006 - השלמות לחוברת 2006



4 ן מחקר, עיון ויצירה-המכללה האקדמית בית ברל-2007

הקדמה
במכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה, העיסוק במחקר של אנשי הסגל אינו דבר המובן מאליו. ייעודם של 

מוסדות אלה הוא הכשרה להוראה, דבר שמתבטא בתנאי העסקת הסגל. בניגוד לאוניברסיטאות בהן משרתו של 

איש סגל בנויה כך שהיא מאפשרת מחקר, פיתוח וכתיבה, במכללות לחינוך, אנשי הסגל מתוגמלים אך ורק על 

הזמן שהם מקדישים להוראה, ואילו העוסקים במחקר עושים זאת בזמנם הפנוי. כאשר משרה במכללה מוגדרת 

כ-16 שעות הוראה שבועיות, לא נותר זמן רב להקדיש למחקר ולכתיבה. למרות כל זאת, נמצא במכללות אנשי 

סגל רבים המוצאים את הזמן ואת המשאבים כדי לחקור בתחום התמחותם, לכתוב מאמרים וספרים, להרצות 

בכנסים מדעים, וליצור עבודות אומנות. 

בחוברת הנוכחית ניתן למצוא דוגמא טובה לפעילות מחקרית במכללה לחינוך. החוברת מציגה את הפעילות 

של הסגל האקדמי במכללה האקדמית בית ברל בשנת 2007. מהעושר והגיוון של הפריטים המוצגים כאן, ניתן 

ללמוד שאנשי הסגל במכללה אינם מוותרים על העיסוק במחקר וביצירה. הפריטים שמופיעים בחוברת הינם 

עדות ליכולתם המוכחת לתרום ליצירת ידע ותרבות, למרות תנאי העסקה מקשים. 

חוברת זו מתמקדת בפרסומים אקדמיים אשר עברו תהליך של שיפוט ומשוב עמיתים. פרסומים אלה כוללים 

ספרים שנכתבו או נערכו על ידי אנשי סגל, פרקים שהופיעו בספרים, מאמרים שהתפרסמו בכתבי עת שפיטים, 

חומרי לימוד שהוכנו עבור גורמים שונים, יצירות אמנות שהוצגו בתערוכות בארץ ובעולם ועבודות מחקר שהוצגו 

בכנסים מדעיים. כמו כן, מוצגת כאן הפעילות של היחידה למחקר ולהערכה וכתבי העת של המכללה. חשוב לציין 

כי מעבר לסוגי פרסומים אלה, אנשי סגל רבים גם זכו במענקי מחקר ממקורות שונים, הכינו דוחות מחקר, תרגמו 

ספרים או מאמרים לעברית משפות אחרות וכתבו ביקורת על ספרים שיצאו לאור. אמנם האחרונים לא מוצגים 

בחוברת אך הם גם מהווים תרומה חשובה לעולם האקדמי, לשדה החינוך ולמכללה. 

רשות המחקר, המוציאה חוברת זו מידי שנה, הוקמה על מנת לקדם את העשייה המחקרית בקרב חברי הסגל 

האקדמי, לפתח את המחקר במכללה על כל צורותיו ולעודד תרבות מחקרית בכל תחום חינוכי ודיסציפלינרי. 

חשיבותו הרבה של דיווח שנתי, היא בהעלאת המודעות על פעילותו של הסגל והצגתה בפני הקהילה האקדמית. 

באמצעותו מודגש המחקר כעיסוק חשוב והכרחי להתפתחות המקצועית של הסגל, להעלאת הרמה הלימודית 

בתכניות הלימודים השונות ולחיזוק ההכשרה של עובדי חינוך והוראה עתידים. 

פרופ' ברברה פרסקו

ראש רשות המחקר

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

ספרים

בן יהודה מרים ואילני, בת שבע )2007(. פיתוח חשיבה מתמטית בגיל הרך - תיאוריה, מחקר 

ומעשה בהכשרת מורים. תל אביב: מכון מופ"ת - בית ספר למחקר ופיתוח.

חאג יחיא, קוסאי ואבו עיטה, מאזן )2007(. מחקרים על החברה הערבית הפלסטינית בישראל: 

חינוך, חברה, ותרבות. כפר קרע: דאר אלהודא )ערבית(.

חמדאן, עומר )2007(. חיבור מוקדש על קריאתו הקוראנית של אבן ממיצן אל-מכי. עמן: דאר 

אבן כת'יר.

منصور، جوني )2007(. مسارات حيفا العربية، جمعية التطوير االجتماعي، حيفا. 

מנסור, ג'וני )2007(. מסאראת חיפא אל-ערביה )מסלולי חיפה הערבית(. חיפה: העמותה 

לקידמה חברתית.

منصور، جوني )2007(. املفتاح؛ قاموس املصطلحات واملفردات العبرية الواردة في اإلعالم االسرائيلي، 

جامعة بير زيت مركز تطوير اإلعالم، بير زيت.

מנסור, ג'וני )2007(. אל-מפתאח, קאמוס אל-מוסטלחאת ואל-מופרדאת אל-ערבייה אלוארדה 

פי אל-אעלאם אלאסראילי )המפתח, לקסיקון מונחים עבריים המופיעים בתקשורת הישראלית(. 

ביר זית: אוניברסיטת ביר זית - המכון לתקשורת.

منصور، جوني ومنصور، حسني)2007(. الرينة التاريخ والذاكرة والواقع، الرينة.

)ריינה-  ואל-ואקע  ואלד'אכרה  אל-ריינה, אל-תאריח'   .)2007( ומנסור, חוסיין  ג'וני  מנסור, 

ההיסטוריה, הזיכרון והמצב הקיים(, ריינה.
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ענאבסה, גאלב )2007(. מספרות שבחי אלשאם )א"י- סוריה(, קטעים נבחרים מכתבי-יד 

ממלוכים ועות'מאנים. ירדן: דאר אלפכר.

עראר, ח'אלד וחאג'-יחיא, קוסאי )2007(. לימודים להשכלה גבוהה בקרב הערבים בישראל 

במדינת ירדן: מפלט ואתגרים. חיפה: עמותת אב-ח'ולדון. )ערבית(. 

עראר, ח'אלד )2007(. מנהיגות חינוכית: בין חזון לשינוי. ג'ת: הוצאת מסאר. )ערבית(.

שלסקי, שמחה ואלפרט, ברכה )2007(. דרכים בכתיבת מחקר איכותני: מפירוק המציאות 

להבנייתה כטקסט. תל אביב: כליל, מכון מופ"ת. 

שני, רונית )2007(, "חמסין". תל אביב: הוצאת חרגול-עם עובד.

 Teppler, Yaakov (2007). Birkat haMinim: Jews and Christians in Conflict in the
 Ancient World. Tübingen, Germany: Mohr-Siebeck.

עריכת ספרים

בקרב  הגבוהה  וההשכלה  האקדמאים   .)2007( )עורכים(  קוסאי  וחאג'-יחיא,  ח'אלד  עראר, 

הערבים בישראל: סוגיות ודילמות. תל-אביב: הוצאת רמות. 

משתנה.  במציאות  פורמלי  הבלתי  החינוך   .)2007( )עורכים(  מרים  ושמידע,  שלמה  רומי, 

ירושלים: הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית. 
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פרקים בספרים

ביברמן, אפרת )2007(. "יהלומים לנצח". טקסט לעבודתה של ליהי חן. בתוך א' כהן )אוצרת(, 

אמנות ישראלית צעירה: זוכי פרס קרן מורשה 2007. תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות.

גץ, אירית ושמש, ורדה )2007(. נגישות לספריות ולמידע לאור חוק שוויון זכויות לאנשים עם 

מוגבלות. בתוך ד' פלדמן, י' דניאלי להב וש' חיימוביץ' )עורכים(, נגישות החברה הישראלית 

לאנשים עם מוגבלות בפתח המאה ה-21 )עמ' 675 - 710(. ירושלים: לשכת הפרסום הממשלתית 

התשס"ז.

חאג יחיא, קוסאי )2007(. תעסוקת האקדמאים הערבים בשוק העבודה בישראל. בתוך ח' עראר, 

וק' חאג' יחיא )עורכים(, האקדמאים וההשכלה הגבוהה בקרב הערבים בישראל: סוגיות 

ודילמות )עמ' 47 - 73(. תל אביב: הוצאת רמות.

חאג יחיא, קוסאי )2007(. לימודים בגרמניה- משום מה? סקר על אקדמאים ערביים בישראל בוגרי 

אוניברסיטאות גרמניות. בתוך ח' עראר וק' חאג' יחיא )עורכים(, האקדמאים וההשכלה הגבוהה 

בקרב הערבים בישראל: סוגיות ודילמות )עמ' 259 - 285(. תל אביב: הוצאת רמות.

הרצוג, אסתר )2007(. על ביורוקרטיה והיבטים עדתיים. בתוך ש' ליר )עורכת(, לאחותי, פוליטיקה 

פמיניסטית מזרחית )עמ' 131 - 140(. תל אביב: בבל.

סילברמן-קלר, דיאנה )2007(. הפדגוגיה הלא פורמלית: קוים לאפיונה. בתוך מ' שמידע וש' רומי 

)עורכים(, החינוך הבלתי פורמאלי במערכת החינוך בישראל: תולדות, מטרות, מסגרות 

ופעילויות )עמ' 97 - 121(. ירושלים: האוניברסיטה העברית, מאגנס.

עראר, ח'אלד וחאג'-יחיא, קוסאי )2007(. סטודנטים ערבים מישראל באוניברסיטאות בירדן: 

וההשכלה הגבוהה  האקדמאים  )עורכים(,  חאג'-יחיא  וק'  עראר,  ח'  בתוך  ודילמות.  סוגיות 

בקרב הערבים בישראל: סוגיות ודילמות. תל-אביב: הוצאת רמות.
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עראר, ח'אלד ואבו-עסבה, ח'אלד )2007(. השכלה ותעסוקה כהזדמנות לשינוי מעמדן של נשים 

ערביות בישראל. בתוך ח' עראר, וק' חאג'-יחיא )עורכים(, האקדמאים וההשכלה הגבוהה 

בקרב הערבים בישראל: סוגיות ודילמות. תל-אביב: הוצאת רמות.

עראר, ח'אלד וחרזאללה, מסרי, אסמהאן )2007(. הגירה פנימית של נשים ערביות משכילות 

מישראל לעיר ירושלים: מאפייני אוכלוסיה, השכלה, תעסוקה ובילוי. בתוך ח' עראר, וק' חאג'-

יחיא )עורכים(, האקדמאים וההשכלה הגבוהה בקרב הערבים בישראל: סוגיות ודילמות. 

)עמ’ 47 - 66(. תל-אביב: הוצאת רמות.

רומי, שלמה )2007(. קידום נוער: התפתחות וסוגיות מרכזיות. בתוך ש' רומי, ומ' שמידע, )עורכים(, 

החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה )עמ' 453 - 467(. ירושלים: הוצאת הספרים ע"ש 

י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית. 

רומי, שלמה ובראלי, ד' )2007(. מנהיגות בני-נוער. בתוך ש' רומי ומ' שמידע )עורכים(, החינוך 

הבלתי פורמלי במציאות משתנה )עמ' 365 - 375(. ירושלים: הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, 

האוניברסיטה העברית.

רומי, שלמה וכהן, י' )2007(. תכניות אתגריות ומסעות הישרדות ככלי חינוכי-טיפולי בעבודה עם 

נוער בסיכון. בתוך ש' רומי, ומ' שמידע )עורכים(, החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה 

)עמ' 469 - 487(. ירושלים: הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית.

רומי, שלמה ושמידע, מרים )2007 (. חקר החינוך הבלתי פורמלי בישראל. בתוך ש' רומי ומ' 

שמידע, )עורכים(, החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה )עמ' 185 - 191(. ירושלים: הוצאת 

הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית. 

שמידע, מרים ורומי, שלמה )2007(. מהות החינוך הבלתי פורמלי, גישות תיאורטיות והגדרות. 

בתוך ש', רומי, ומ', שמידע, )עורכים(, החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה )עמ’ 11 - 28(. 

ירושלים: הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים.
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חומרי לימוד

אילני, בת שבע, מוסיקנט, ברכה, שמואלי, נורית וברש אילנה )2007(. קסם הגיאומטריה- חלק 

א. המכללה האקדמית בית ברל.

ברוטין, בתיה ואבריאלה עמית )2007(. בעיני האמן: סיפורה של אנה פרנק באמצעות עיון 
ביצירות אמנות, תכנית חינוכית לתלמידי הכיתות הבוגרות בבית הספר היסודי ולתלמידים 

בחטיבת הביניים. המכללה האקדמית בית ברל.

רגוניס, נוע, מן, שמרת )2007(. עיצוב תוכנה בשפות  Javaו- #C. הוד השרון: הוצאת מבט 

לחלונות.

רגוניס, נוע, מן, שמרת )2007(. יסודות מדעי המחשב בשפות  Javaו- #C - חלק ב. הוד 

השרון: הוצאת מבט לחלונות.
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הצגת יצירות אמנות

א. תערוכת יחיד
Kedar, Dorit (2007). "Zen". The Gallery of Design, Holon.

ב. תערוכות קבוצתיות
"פורנוגרפיה אהובתי"  רישומים שהוצגו בתערוכה  דורדיה".  "הרב   .)2007( גמבורד, מרים 

בבית האמנים, תל אביב, אוצר: יובל קידר, אוגוסט 2007.

גמבורד, מרים )2007(. "אחזתו לילית". רישום שהוצג בתערוכה "רשמים III- הביאנלה השלישית 

לרישום", בית האמנים, ירושלים, אוצרת: דליה מנור, דצמבר 2007. )הרישום נמצא בעמוד 114 

בקטלוג התערוכה(.

גמבורד, מרים )2007(. "הולדתו של המלאך". כרזת ענק מודפסת עם צילום של פסל, שהוצגה 

בחצרות יפו, אוצר: פרדי פביאן, יולי 2006- אפריל 2007.

Kedar, Dorit (2007). "Painting Psalms". Hanita Museum for Contemporary 
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Kedar, Dorit (2007). "Cats". Eretz Israel Museum, Tel Aviv.

ג. רפרודוקציות בספרים
גמבורד, מרים )2007(. רפרודוקציות של שני רישומים ושישה פסלים בכרמל- כתב עת לשירה, 

 .75 ,66 ,55-60 ,13



18 ן מחקר, עיון ויצירה-המכללה האקדמית בית ברל-2007
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קציר, דן )תסריט( קציר, יעל ומרקוס, רווית )הפקה( )2007(. אישה אגדה - תיאטרון יידיש סיפור 

אהבה. 78 דקות, וידאו. 

קציר, יעל )תסריט, הפקה ובימוי( )2007(. רזי גן העדן - מרי בליאן אומנית ארמנית בירושלים. 

25 דקות, וידאו. 

קציר, יעל )תסריט, הפקה ובימוי( )2007(. הבחירות של רמה לינדהיים - מבית אחוזה בלונג 

איילנד לצריף במשמר העמק. 32 דקות וידאו. 

קציר, יעל )תסריט, הפקה ובימוי( )2007(. קול באישה תפילה - מאבקן של נשות הכותל לחופש 

פולחן. 60 דקות, וידאו.

קציר, יעל וקביאטק, גדי )תסריט( קציר, יעל )בימוי( )2007(. הצצה לקשת אילון - מוסיקה בעת 

מלחמה. 32 דקות, וידאו.
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אבישר, גלעדה ווגל, גילה )2007(. "שותפות מכללה-שדה )PDS(: המקרה של המסלול לחינוך 

מיוחד ב מכללה האקדמית בית ברל ובית הספר בבית איזי שפירא". הוצג בכנס הבינלאומי 

החמישי להכשרת מורים: 'הכשרת מורים על פרשת דרכים', מכון מופת ומכללת קיי, 25-28 

יוני 2007. 

אהרוני, נעה )2007(. "הספרייה בעידן ההוראה מרחוק". הוצג בכנס טלדן, תל-אביב, 1 במאי 

.2007

אהרוני, נעה )2007(. "כלכלת מוצרי מידע: עמדותיהם של סטודנטים, מרצים ספרנים ומידענים". 

הוצג בכנס מולטי - ידע, תל-אביב, 7 בפברואר 2007.

אהרוני, נעה )2007(. "כלכלת מוצרי מידע: עמדותיהם של סטודנטים, מרצים ספרנים ומידענים". 

הוצג בכנס צ'ייס, רעננה, 20 בפברואר 2007. 

אוסטר, ענת וקליגר, אביבה )2007(. "לשטח את הפירמידה - מאפייני בית ספר ההופך את 

שותפות ה PDS להצלחה". הוצג בכנס הבינלאומי החמישי להכשרת מורים: 'הכשרת מורים 

על פרשת דרכים', מכון מופ"ת ומכללת קיי, 25 - 28 יוני 2007.

אילני, בת שבע, בן חיים, ד' וקרת, י' )2007(. "פעילויות חקר אותנטיות בנושא יחס ופרופורציה, 

ופיתוח בתחום המתמטיקה  קשר חם." הוצג בכנס השנתי של העוסקים בהוראה, במחקר 

לעל-יסודי בישראל, כפר המכבייה, 26 מרס 2007.

אילני, בת שבע וסיניצקי, א' )2007(. "משימות רב-כיווניות בעולם המספרים ככלי טיפול בתלמידי 

הקצוות". הוצג בכנס השנתי החמישי של מורי מורים למתמטיקה בחינוך היסודי, מכללת דוד 

ילין, פברואר 2007.
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אלמוג, אורית )2007(. "שבוע עבודה מעשית: תרומות וקשיים". הכנס הבינלאומי החמישי להכשרת 

מורים: 'הכשרת מורים על פרשת דרכים', מכון מופ"ת ומכללת קיי, 25-28 יוני 2007. 

אלפרט, ברכה )2007(. "ידע, למידה וקבוצתיות כעוגנים בתוך מציאות מחקרית מיטלטלת". 

הוצג בכנס הבינלאומי החמישי להכשרת מורים: הכשרת מורים על פרשת דרכים, מכללת קיי 

ומכון מופ"ת, 25-28 יוני 2007.   

אלפרט, ברכה ושלסקי, שמחה )2007(. "יצירת קולות בטקסט הכתוב". הוצג בפגישה השנתית 

ה-35 של האגודה האנתרופולוגית הישראלית, המכללה האקדמית אחווה. מאי 2007.

ביברמן, אפרת )2007(. "אמת של ניר: תומס דמאנד והידע לעשות". הוצג בכנס בנושא: 'הסדנה 

הראשונה למחקרי תרבות חזותית, התוכנית ללימודי פרשנות', אוניברסיטת בר-אילן, רמת 

גן, מרס 2007.

ביברמן, אפרת )2007(. "שקרנים דוברי אמת: אתיקה ואסתטיקה מואן-הוכסטראטן ועד דמאנד". 

הוצג בכנס בנושא: 'אתיקה ואסתטיקה, כנס האגודה הישראלית לאסתטיקה', אוניברסיטת 

חיפה, אפריל 2007.

בן חיים, ד', אילני, בת שבע וקרת, י' )2007(. "פעילויות חקר אותנטיות בנושא יחס ופרופורציה". 

מאי   24 אביב,  תל  יסודי,  ובקדם  היסודי  בביה"ס  המתמטי  החינוך  של  הארצי  בכנס  הוצג 

.2007

ברוטין, בתיה )2007(. "לחיות עם הזיכרון: אנדרטות לזכר השואה בישראל". הוצג בכנס הארצי 

השני למורים, שואה וזהות, יד ושם, ירושלים, יולי 2007.

ברש, א', אילני, בת שבע, שמואלי, נ' ומוסקינט ב' )2007(. "הוראת הגיאומטריה- מאין לאן? 

ופיתוח בתחום המתמטיקה  קשר חם". הוצג בכנס השנתי של העוסקים בהוראה, במחקר 

לעל-יסודי בישראל, כפר המכבייה, 26 מרס 2007.
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להוראה  סטודנטים  של  סביבתיות  "עמדות   .)2007( שרה  ופאר,  בלה  יעבץ,  דפנה,  גולדמן, 

בתחילת לימודיהם". הוצג בכנס הבינלאומי החמישי: 'הכשרת מורים על פרשת דרכים', מכון 

מופ"ת ומכללת קיי, 25-28 יוני 2007.

גולדמן, דפנה )2007(. "מיחזור מה סיפור?- תכנית לטיפוח אזרחות סביבתית בהתמודדות עם 

בעיית הפסולת המוצקה". הוצג בכנס ה - 16 של הפורום המקצועי לטיפול בפסולת: 'חינוך 

והסברה סביבתיים כמנוף לקידום מדיניות פסולת ומיחזור', רמת אפעל, 25 יוני 2007. 

גמבורד, מרים )2007(. "יצר רע יצירה". הוצג בכנס כיסופים בנושא: 'להיות סופר יהודי', בית 

אבי חי, ירושלים, אפריל 2007.

דקל, טל )2007(. "מנהיגה טרם זמנה: פמיניזם ואמנות בישראל, מקרה מרים שרון". הוצג בכנס 

שנתי מנהיגות נשית ומנהיגות פמיניסטית, אוניברסיטת חיפה, מרס 2007.

דקל, טל )2007(. "מפריפריה למרכז: נשים מזרחיות משמיעות קולן". הוצג בכנס שנתי מותר, 

אוניברסיטת תל אביב, מרס 2007.

דקל, טל )2007(. "משק אוטרקי: אוטו-אירוטיות נשית באמנות החזותית". הוצג בכנס שנתי 

סקס אחר, אוניברסיטת תל אביב, מאי 2007.

בכנס  הוצג  השואה".  על  אמי  של  סיפורה   - אומרים'  ש'לא  "דברים   .)2007( אסתר  הרצוג, 

אנתרופולוגי שנתי, מכללת אחווה, 9 - 10 מאי 2007.

הרצוג, אסתר )2007(. "אמהות בשואה - השלכות פמיניסטיות על קשרי ילדים-נשים". הוצג בכנס 

הבינלאומי הרביעי על נשים ושואה, המכללה האקדמית בית ברל, 29 - 31 באוקטובר 2007.
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הררי, ישראל, אלדר, איתן, גרינברגר, לורי ובן הרוש, נעמה )2007(. "עמדות של מורים לחינוך 

גופני כלפי הוראת נושאים עיוניים הקשורים בפעילות גופנית ובריאות במסגרת שיעורי חינוך 

גופני בחטיבת הביניים". הוצג בכנס הבינלאומי החמישי להכשרת מורים: 'הכשרת מורים על 

פרשת דרכים', מכון מופ"ת ומכללת קיי, 25 - 28 יוני 2007.

יעבץ, בלה, גולדמן, דפנה ופאר, שרה )2007(. "אוריינות סביבתית בהכשרת מורים - אפיון 

סטודנטים להוראה לקראת סיום לימודיהם". הוצג בכינוס השנתי ה- 35 של האגודה הישראלית 

לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה, רחובות, 12 - 13 ביוני 2007.

לבנת, חנה )2007(. "קריאה לבנים - קריאה לבנות: עיצוב תפיסות מגדריות בספרות לילדים 
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ב. כתבי עת של בתי הספר

"מועד-שנתון למדעי היהדות"
עורך: ד"ר יונתן ספרן וד"ר אריה דון

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

והתקופות של מדעי היהדות. "מועד" כולל מאמרים מחקריים בעברית עם תקצירים באנגלית, 

ומאמרים באנגלית עם תקצירים בעברית. כמו כן מתפרסמים מאמרי בקורת על ספרים שראו 

אור לאחרונה. "מועד" הוא ממשיך דרכו של כתב-העת הוותיק של המרכז לחקר מועדי ישראל: 

מחקרי חג- כתב עת לתרבות יהודית.

מועד כרך י"ח

תוכן העניינים:

המדור העברי - מאמרים

גלי דינור - סיפור קין והבל )בראשית ד 16-1( - החיים כערך עליון

יצחק )איציק( פלג - האומנם היה לוט מארח למופת?

חנן אשל - ארבעים שנה לרכישתה של מגילת המקדש

 יעקב י' טפלר - "אל תתנו למינים לרדות": בית המקדש בפולמוס היהודי-נוצרי בימי התנאים

יאיר שליין - תנורו של עכנאי כסוג של טרגדיה

אברהם אופיר שמש- "שמא יעשה אדם עורות אביו ואמו שטיחין": על השימושים בעור-אדם 
בתרבות החומרית הקדומה

יהושפט נבו- השכינה וגאולתה וישראל וגאולתם בהגותו של ר' זאב מז'יטומיר

עודד שי- המוזיאונים והאוספים הבוטניים בארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית

רמה מנור- עמדת המוען בשיח ההיצג
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Studies, Vol. 52
עודד ליפשיץ יונינה דור - האמנם גורשו הנשים הנכריות? שאלת ההיבדלות בימי שיבת ציון

מנחם צבי פוקס שולמית ולר ושלום רצבי - שיחות חולין בתלמוד הבבלי

 Rivkah Ulmer (Ed.), Discussing Cultural Influences: Text, Context, - שולמית ולר

and Non-text in Rabbinic Judaism
 Marcin Wodziński, Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: - גד שגיב

A History of Conflict
שלום כרמי ראובן גרבר - מהפכת ההארה: דרכו הרוחנית של הראי"ה קוק

מיכאל פייגה יוסי דהאן והנרי וסרמן )עור'( - להמציא אומה, אנתולוגיה

  Dan Ben-Amos (Ed.), Folktales of the Jews Vol. 1 - עלי יסיף

המדור האנגלי - מאמרים

Shlomo E. Glicksberg - The Tree as a Hazard: the Evolvement of a Halakhah  
Remy Landau- A Rapid Search for All the Day Counts in Any Hebrew Year 
Span

המדור האנגלי - סקירת ספרים

Lawrence Besserman & Robert Alter - The Five Books of Moses: A Translation 
with Commentary
Athalya Brenner & David. E. S. Stein (Ed.) - The Contemporary Torah: A Gender-
Sensitive Adaptation of the JPS.
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"המדרשה"
עורכת אורחת: עינת אמיר

עורך: גלעד מלצר

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

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

מתפקד גם כ"חלל תצוגה" לאמנים המופיעים בו ומאפשר חשיפה לחומר תיאורטי מהעולם 

על ידי תרגום עקבי של מאמרים משפות זרות.

גיליון 10 של המדרשה עוסק בנושא שלא זכה כמעט להתייחסות מקומית: היחסים המורכבים 

בין אמנות - כפרקטיקה תרבותית - לבין פמיניזם, כמחשבה פוליטית בישראל. חלקו העיקרי של 

הגיליון כולל מאמרי מקור חדשים המתמקדים בציר אוצרות פמיניסטית - תערוכות פמיניסטיות 

- אמנות פמיניסטית בישראל. המאמרים מתמקדים בניסיון לשכתב את ההיסטוריה של האמנות 

הישראלית, באופן שמוכיח עשייה פמיניסטית שלא בהכרח נקראה ככזו בשעתה. את הגיליון 

פותח המאמר מכונן השיח של חוקרת האמנות החשובה לינדה נוכלין - "למה לא היו אמניות 

גדולות?" )1971( לראשונה בתרגום מלא לעברית.

המדרשה מס' 10- פמיניזם ואמנות ישראלית

תוכן עניינים:

 עינת עמיר - הקדמה

 לינדה נוכלין - למה לא היו אמניות גדולות )1971(

ברברה מקאדם - ראיון עם לינדה נוכלין )2007(

 טל בן צבי - איפה מסתתרת ה”גדולה האמיתית”?

אסנת רכטר - "אריאלה אזולאי, שרה ברייטברג-סמל וגליה בר-אור: שלוש נשים אוצרות 
 באמנות הישראלית משנות השמונים ועד היום" 

ד"ר טל דקל ושירלי בכר - הקפיצה הקוואנטית שרי גולן - מטא נוכחות 
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 נועה גרוס - מחשבות על ייצוג נשי במדיום הוידאו, טקסט ותיק אמניות וידאו

 מיכל בן נפתלי - כמה מתווים על ז'אק דרידה ומיכל נאמן 

מיכל היימן - תיק עבודות

רפרודוקציות

נועה צאושו, מעין שטראוס, אהל דלפי עדן, רקפת וינר עומר, מלאני דניאל, גלנדון ואיזבלה, 

דנה דרויש, שרון פוליאקין, ורד ניסים, מנאר זועבי, מורן עובדיה, נטי שמיע עופר, נעמה צבר, 

נועה גרוס.
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"אל-רסאלה" 
עורך ראשי: פרופ' לוטפי מנסור

יו"ר המערכת: ד"ר עומר חמדאן

"אל-ראסלה" הוא קובץ פדגוגי ספרותי מדעי, היוצא לאור על ידי המכון האקדמי להכשרת 

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

הוא מורים ומרצים במוסדות החינוכיים והאקדמיים. מרבית הפרסומים הם בשפה הערבית, 

אך לעיתים יש מאמרים גם בשפות העברית והאנגלית.

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

החוקרים הערביים כבמה להציג את פרסומיהם המדעיים, כמו גם מאמרים בנושאי היסטוריה 

פלסטינית ותרבות איסלאמית.

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

במכללות להכשרת מורים ובאוניברסיטאות. תפוצתו בחו"ל נעשית על פי דרישה.

אל-רסאלה כרך 14 )תרגום מערבית(

תוכן העניינים:

לוטפי מנסור - צוואת משוררים ועצותיהם

אלון פרגמן - בשבוע שעבר, הגיע שמח לבית הספר התלמיד החרוץ 

ח'אלד עראר - הכשרת מנהיגות חינוכית במערכת החינוך הערבי

אחמד עאזם - חינוך לערכים וספרות ילדים

אעתדאל אלבאסל - היכולת לספר ספור בקרב ילדי גן חובה

 Cross-cultural study of the relationship between language  - אבו-ראס  רואידה 

learning studies  and socio-educational and cultural factors
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קוסאי חאג' יחיא - הגישור בבתי הספר במגזר הערבי בישראל: תכנית לימודים ופילוסופית 
חיים 

עומר חמדאן - מקבל יחסת "נסב" "ביציאה" :תרומה מדעית בדקדוק הערבי

חסיב שחאדה - השפה הערבית והשפה העממית

אחמד נאסר - הקונספציה של אדוניס לשפת השירה הערבית המודרנית

מוחסן יוסף - התפשטויותיו של "מוסלם אבן קותייבה אלבאהלי"

עבד אלרחים מטר - בעיית הזהות הערבית בצל הגלובליזציה

מואניס טיבי - השוואה בין שפות פיתוח של אתרי האינטרנט

מחמוד חליחל- משא ומתן השלום עם אימנו "האדמה": אחריותו של מי?
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"עולם קטן"
עורכות: חנה לבנת, עינת ברעם-אשל ורימה שיכמנטר

חניכה, הנחלה ועיצוב: חנה לבנת

"עולם קטן" הוא כתב עת לספרות ילדים ונוער, בהוצאת בית ימימה. כתב העת נותן ביטוי הן 
לייחודיותה של ספרות הילדים כתחום עצמאי ונפרד והן למשותף בינה לבין ספרות המבוגרים, 
הרשמית והלא-רשמית. כותבי המאמרים המופיעים בכתב העת נמנים עם מיטב אנשי המקצוע 

בתחום תרבות הילד וספרות הילדים והנוער בארץ ובעולם.

עולם קטן גיליון 3

תוכן העניינים:
יעל דר - הזדקקויות בין-דוריות בספרות הילדים המודרנית: המקרה הישראלי

זיוה שמיר - מם סגולה, מם סגולה - זוהי כל התורה ּכֻלָּה: על שירו הפסידו עממי של ביאליק 
"הגדי בבית המלמד" 

הרצל ברוך - 'הרפתקאותיו של פינוקיו' ו'הענק וגנו': ניתוח פילוסופי-חינוכי
 נורית גוברין - פרחים, פרפרים ודבורים: חינוך מיני לילדים ולנוער בארץ ישראל, שתי דוגמאות 
למעשיות עממיות  מודרנית  ילדים  בין ספרות  דיאלוגים  על  סיפור:  פוגש  סיפור   - גביאן   אסנת 
אמצעי  ועד  ממנה  מבריחה  הישראלית:  הילדים  בספרות  למציאות  תגובות   - בוכוויץ  נורית 

לתיקונה 
חגית הלפרין - לא "צבר מיתולוגי" ולא "עולה גלותי": על הספר 'שני רעים יצאו לדרך' מאת ימימה 

אבידר-טשרנוביץ ומירה לובה 
מירי ברוך - על שישה כלים לשוניים ועל קונצרט סגנוני אחד: דיון מחודש ב'מיץ פטל' מאת חיה 

שנהב 
סגלית אבירם ודורית ארם - לפני שמתחילים לקרוא, או: כיצד אמהות בוחרות ספרים לילדיהן? 

דו"ח מחקר
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כתת אמן 

יהודה אטלס - מאין נחלתי את שירי )ואיך, בעצם, כותבים שיר(

ביקורת, סקירה, הצעות לקריאה
חנה לבנת - אוסף הצעות לקריאה בספר 'המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה': לשירותם 

של הקוראים ושל המבקשים לקרוא את ספרו של מארק האדון 
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ג. יחידת המחקר

אודות היחידה

יחידת המחקר מייצגת מומחיות אקדמית מדעית מחקרית ותפיסת עולם לפיה מוסד לחינוך 

גבוה חייב להיות מושתת על גישה אמפירית רציונאלית, יושר וביקורתיות אינטלקטואלית.

מטרות היחידה

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

בפרט.

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

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

את תחומי התמחותם השונים וההכשרה להוראה.

חלק  להיות  שאמורה  האקדמית  המקצועית  לפעילות  במכללה  הסטודנטים  את  לחשוף  ד. 

מתפיסתם המקצועית.

העקרונות המתווים את התרבות הפנימית של היחידה

•הקפדה על סטנדרטים גבוהים, התחדשות ועדכון שוטף בעבודה המקצועית. 	
•עבודה בצוותים, אווירה מקבלת ותומכת תוך עידוד והצבת יעדים ולוחות זמנים לעשייה. 	

•קבלת החלטות משותפות והנהגה דמוקרטית פנימית ברוטציה. 	
•פתיחות כלפי המכללה ואנשיה וצורכיהם. 	

במהלך השנים נסתיימו וסוכמו המחקרים שבוצעו ביחידה בלמעלה מ- 125 דוחות מחקר. כיום 

מועסקים ביחידה 43 חוקרים ושישה מרכזי מחקר.

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

בכירים ומנוסים לצורך הכנת הצעות מחקר, בניית כלי מחקר, הטיפול בנתונים וסיכום המחקר 

וממצאיו בדוח או מאמר. כמו כן, היחידה מסייעת בפרטים טכניים, כמו עיצוב שאלון, סריקתו ובניית 

קובץ ממוחשב ולבסוף בעיבודים סטטיסטיים למיניהם ובעיבודים של נתונים איכותיים.
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יצירת קשר

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

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

טלפונים: 09-7473133; 09-7476464

טלפקס: 09-7476463

מנהלת היחידה: ד"ר ברכה אלפרט

מזכירת היחידה: גב' שרה בירון
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דוחות המחקר של היחידה למחקר והערכה במכללה האקדמית בית ברל
משנת 2007

אבישר, גלעדה ווגל, גילה )2007(. שותפות מכללה - שדה (PDS) : המקרה של המסלול 

לחינוך מיוחד במכללה האקדמית בית ברל ובית הספר בבית איזי שפירא. 

אלבאסל, אעתידאל פלאוט, אביבה )2007(. מעקב אחרי בוגרי המכון הערבי האקדמי במכללה 
 האקדמית בית ברל בשנים 1994-2007: השתלבות בעבודה והערכת תוכנית ההכשרה להוראה.

היוש, טלי ופרייטג, אילנה )2007(. תפקיד המד"פיות במערך שותפות ה-PDS עם בתי הספר 
והגנים בקדימה-צורן: רצוי, מצוי, קשיים ותרומות. 

 היישריק-עמוסי, מיכל )2007(. הערכת פרויקט חניכה אקדמית בבית הספר לחינוך תשס"ז. 

נוער "קדימה"  פעילות ותרומה של רשת בתי   .)2007( ופרסקו, ברברה  ורטהיים, חרותה 

מיסודה של עמותת לשובע. דו"ח המוגש לעמותת "קדימה לשובע". 

נוער “קדימה”  ותרומה של רשת בתי  פעילות   .)2007( ופרסקו, ברברה  ורטהיים, חרותה 

מיסודה של עמותת לשובע - נספחים. דו"ח המוגש לעמותת "קדימה לשובע". 

כפיר, דרורה, אבדור, שלומית, ריינגולד, רוני והיישריק, מיכל )2007(. הכשרה ראשונית ופיךוח 
תפקידים  בעלי  עם  הראיונות  ממצאי   ,2 מס'  דו"ח  רצוף:  תהליך   - מורים  של  מקצועי 

במערכת החינוך )פנימי(.

מיכאל, רינת )2007(. פרויקט פר"ח - דיווחי חונכים. דו"ח המוגש למנהלת פר"ח הארצית. 

מיכאל, רינת )2007(. פרויקט פר"ח - דיווח רכזים. דו"ח המוגש למנהלת פר"ח הארצית. 

מיכאל, רינת )2007(. פרויקט פר"ח - דיווח מורים. דו"ח מוגש למנהלה הארצית של פר"ח.
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מיכאל, רינת )2007(. פרויקט "הכנה לבגרות" - דיווח מורים. דו"ח המוגש למנהלת פר"ח 

הארצית. דו"ח מוגש למנהלה הארצית של פר"ח.

מירו-יפה, אירית )2007(. הערכת תוכנית הכשרה שלב א' למדריכים חברתיים במסגרות 

טיפול בנפגעי סמים ואלכוהול תשס"ו - מחקר המשך. דו"ח המוגש לרשות הלאומית למלחמה 

בסמים. 

מירו-יפה, אירית וחאג' יחיא, גיהאד )2007(. בית חם לנערות ולנשים רווקות בפרדיס ובשפרעם 

דו”ח הערכה סופי. דו"ח המוגש למוסד לביטוח לאומי.

תכנית "ביחד" בטירת כרמל - דו"ח הערכה   .)2007( וקונסטנטין, טליה  מירו-יפה, אירית 

סופי. דו"ח המוגש למוסד לביטוח לאומי. 

נאסר-אבו אלהיג'א, פאדיה ונאסר, עבד אלפתאח )2007(. תפישות מוטעות, עמדות והתנהגות 
סביבתית של סטודנטים להוראה.

הידע  לאנגלית: חקר מבנה  למורים  הסטנדרטים הפרופסיונאליים   .)2007( עפרה  ענבר, 
והזיקה לתכניות להכשרת מורים לאנגלית כשפה זרה במכללות אקדמיות ובאוניברסיטאות 

בישראל. דו"ח המוגש למכון מופ"ת. 

פאול-בינימין, אילנה וגינדי, שחר )2007(. מבית ספר לבית חינוך - הערכת המהלך החינוכי 
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