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הקדמה
אנו שמחים להציג בפניכם את החוברת החדשה של “מחקר, עיון ויצירה” בה מדווח על אודות הפעילות 

האקדמית והאומנותית של הסגל במכללה האקדמית בית ברל בשנת 2008. מן העיון בחוברת ניתן 

ללמוד על פעילות מגוונות ועשירה, כמו בכל שנה. 

בחוברת נמצאים מראי מקום בנוגע לכ-200 פריטים: ספרים, פרקים בספרים, מאמרים בכתבי עת, דוחות 

מחקר, הרצאות בכנסים ותערוכות אומנות - כולם פרי עבודתם של אנשי הסגל. העשייה המחקרית 

והאומנותית במכללה רחבה אף יותר מזאת, והמידע בחוברת מבוסס על מה שדווח לנו בלבד. 

חשוב לציין כי תוצרי המחקר, העיון והיצירה של הסגל אינם מוצגים רק בבמות ישראליות. כמחצית 

מן הפרסומים נכתבו בעברית, ואילו המחצית השנייה באנגלית )הרוב(, בערבית ולעיתים אף בשפות 

אחרות. מחקרים רבים הוצגו בכנסים בינלאומיים שהתקיימו במקומות שונים בעולם, למשל ארה”ב, 

איטליה, צרפת, ספרד, מקסיקו, תורכיה, סין, יפן, הודו ועוד. פעילות זו מניבה פירות מבחינת התפתחותם 

המקצועית של המרצים: אלה שמשתתפים בכנסים בינלאומיים מקבלים פרספקטיבה רחבה בתחום 

התמחותם, ונחשפים לסוגיות שעל סדר היום ולפתרונות המוצעים במקומות אחרים, שחלקם דומים 

לנו וחלקם שונים מאתנו. בנוסף לכך, מפגש עמיתים בכנסים מאפשר פיתוח קשרים מקצועיים עם 

חוקרים במוסדות אחרים. ואכן בשנים האחרונות התפתחו קשרי מדע בין מרצים במכללה לבין עמיתיהם 

בארה”ב, באנגליה, בשבדיה, בתורכיה, במקסיקו ובגרמניה. זאת הזדמנות לציין כי בימים אלה רשות 

המחקר והמשרד לקשרי מדע ותרבות במכללה בודקים את האפשרות לבצע מחקרים עם שותפים 

במדינות אחרות במסגרת האיחוד האירופאי. 

אין ספק שהעשייה המחקרית מקדמת ומצמיחה את אנשי הסגל כמומחים בתחומם. יחד עם זאת, 

חשוב להוסיף כי היא גם משפיעה באופן חיובי ביותר על ההוראה. מורה חוקר הוא מורה מעודכן, מורה 

מעורב ומורה ששואל שאלות. במילים אחרות, מורה חוקר הוא מורה טוב יותר. זאת הסיבה העיקרית 

להמשיך לתמוך ולעודד את הסגל לעסוק במחקר, בעיון וביצירה.

פרופ’ ברברה פרסקו

ראש רשות המחקר
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א. פרסומים

ספרים

אמארה, מוחמד ומרעי, עבד אלרחמן )2008(. השפה בסכסוך: קריאה אנאליטית במונחים 

לשוניים בעניין הסכסוך הערבי- ישראלי. כפר קרע וירדן: א' דאר אלהודא ודאר אלפקר. 

أمارة، محمد ومرعي، عبدالرحمن )2008(. اللغة في الصراع: قراءة حتليلية في املفاهيم اللغوية 

حول الصراع العربي- اإلسرائيلي، كفر قرع واألردن: أ. دار الهدى ودار الفكر. 

מרעי, עבד אלרחמן )2008(. הספרות העברית בספרד בין חיקוי לחידוש. כפר קרע וירדן: א' 

דאר אלהודא ודאר אלפקר. 

مرعي، عبدالرحمن )2008(. األدب العبري في األندلس بني التقليد والتجديد، كفر قرع واألردن: 

أ. دار الهدى ودار الفكر.

ספקטור-מרזל, גבריאלה )2008(. צברים לא מזדקנים- סיפורי חיים של קצינים בכירים מדור 

תש"ח. ירושלים: י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית.

Brutin, Batia (2008). The inheritance: Responses to the Holocaust by second 
generation Israeli artists. Budapest: Peter Wilhelm Art Projects.

עריכת ספרים
כפיר, דרורה ואריאב, תמר )עורכות(, )2008(. משבר ההוראה: לקראת הכשרת מורים מתוקנת. 

ירושלים: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.

קים, ישראל, בר-זוהר, יעקב ולוי, עדן )עורכים(, )2008(. קרבנות - אכיפת החוק, מין וחברה. 

תל אביב: מסדה
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Hertzog, Esther (Ed.) (2008). Life, death and sacrifice: Women and family in the 

Holocaust. Jerusalem and New York: Gefen.

Khaled, Abu-Asbah & Libat, Avishai. (Eds.). (2008). Perspectives on the advancement 

of Arab society in Israel: Recommendations for the improvement of the Arab educational 

system in Israel. Jerusalem: The Van Leer Jerusalem Institute.

Stavans, Anat & Kupferberg, I. (Eds.). (2008). Studies in language and  language 

education. Jerusalem: The Magnes Press.

פרקים בספרים
אלפרט, ברכה )2008(. הדיאלוג הנודינגיאני: יחסים ושיחה כמהות וכדרך בחינוך לדאגה ולאכפתיות. 

בתוך נ’ אלוני )עורך(, דיאלוגים מעצימים בחינוך הומניסטי: היבטים תיאורטיים ומעשיים 

)עמ’ 236-258(. תל אביב: הקיבוץ המאוחד וספריית קו אדום.

אריאב, תמר )2008(. ההכשרה להוראה: תמונת המצב בעולם ובארץ ומבט לעתיד. בתוך ד’ 

כפיר ות’ אריאב )עורכות(, משבר ההוראה: לקראת הכשרת מורים מתוקנת )עמ’ 19-55(. 

ירושלים: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.

ברוטין, בתיה )2008(. הירושה: הגלוי והסמוי ביצירותיהם של אמנים ישראלים “דור שני” לשואה. 

בתוך ר’ פישר )עורכת(, במרחבי הזיכרון )עמ’ 195-165(. בית לוחמי הגטאות. 

בר- זוהר, יעקב )2008(. תופעת הקרבנות: סיבות רב-ממדיות, עדשות פנומנולוגיות והיבטים 

יישומיים. בתוך י’ קים, י’ בר-זוהר וע’ לוי, )עורכים(, קרבנות- מערכת אכיפת החוק, מין וחברה 

)עמ’ 340-372(. תל אביב: מסדה.
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על הממשל המדיני בהקשר  ופוליטיקה: המסכת הראשונה  בין תנ”ך   .)2008( עמוס  הופמן, 

היסטורי. בתוך ע’ הופמן )עורך(, המסכת הראשונה על הממשל המדיני, מאת ג’ון לוק )עמ’ 

55-7(. תל אביב: רסלינג.

כהן, אריה, מסלובטי, נאוה ועמרני, ניסים )2008(. חלופות הערכה בהכשרת מורים: היבטים 

של ידע, ממדי הערכה וטיפוסי מעריכים.  בתוך א’ יניב וד’ אליצור )עורכים(, תורת השטחות: 

.Facet Theory Association :תיאוריה ומחקר במדעי החברה )עמ’ 66-86(. רמת-גן

.

כפיר, דרורה )2008(. גיוס להוראה של אקדמאים בוגרים המבקשים קריירה שנייה והכשרתם 

לקראת  ההוראה:  משבר  )עורכות(,  אריאב  ות’  כפיר  ד’  בתוך  גבוה.  בסטנדרט  )החלופית( 

הכשרת מורים מתוקנת )עמ’ 176-197(. ירושלים: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.

כפיר, דרורה ואריאב, תמר )2008(. סיכום: המשבר בהכשרת עובדי הוראה וחינוך - אפיונים 

והצעות לתיקון. בתוך ד’ כפיר ות’ אריאב )עורכות(, משבר ההוראה: לקראת הכשרת מורים 

מתוקנת )עמ’ 335-346(. ירושלים: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.

קים, ישראל ואבוהב, אורית )2008(. פתח דבר: קרימינולוגיה ואכיפת חוק במכללה האקדמית 

בית ברל. בתוך י’ קים, י’ בר-זוהר וע’ לוי, )עורכים(, קרבנות- מערכת אכיפת החוק, מין וחברה 

)עמ’ 19-25(. תל אביב: מסדה.

קים, ישראל, בר- זוהר, יעקב ולוי, עדן )2008(. מבוא: קרבנות- אכיפת החוק, מין וחברה. בתוך 

י’ קים, י’ בר-זוהר וע’ לוי, )עורכים(, קרבנות- מערכת אכיפת החוק, מין וחברה )עמ’ 26-32(. 

תל אביב: מסדה.

קים, ישראל ובר- זוהר, יעקב )2008(. וונדליזם: מקרבנים כקורבנות, התנהגות מתריסה של בני 

נוער לשיקום הסטאטוס החבול. בתוך י’ קים, י’ בר-זוהר וע’ לוי, )עורכים(, קרבנות- מערכת 

אכיפת החוק, מין וחברה )עמ’ 340-372(. תל אביב: מסדה.
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)2008(. קורבנות אלימות בבית הספר באזור מתיחות ביטחונית,  וברקול, רנה  קים, ישראל 

בתוך י’ קים, י’ בר-זוהר וע’ לוי, )עורכים(, קרבנות- מערכת אכיפת החוק, מין וחברה )עמ’ 

311-339(. תל אביב: מסדה.

Alpert, Bracha, Bechar, Shuli, Hayosh, Tali, Miro-Jaffe, Irit, & Paul-Benyamin, Ilana. 

(2008). The collaborative aspects of evaluation in educational settings. In M. Ortiz & 

C. Rubio (Eds.), Educational evaluation: 21st century issues and challenges (pp.197-

229). New York: Nova Science.

 

Baruch, Herzel (2008). Tolerance in a pluralist society. In Yearbook of the “George 

Baritiu” Institute of History in Cluj-Napoca, Series Humanistica IV, (pp.299-312). Cluj-

Napoca: The Publishing House of the Romanian Academy. 

Ghalib, Anabsi, & Muhsin, Yusuf (2008). Les Turkmen en Palestine: Historie et devenir. 

In R. Heathcock (Ed.), Temps et espaces en Palestine: flux et resistances identitaires 

(pp. 57- 80). Beirouth: Institut Francais du Proche-Orient.

Gilat, I. Z. & Romi, Shlomo (2008). Establishing child custody in rabbinical courts: 

Transition from religious obligations to cultural duty. In Y. Ronen, C.W. Greenbaum, 

& S. Erlich (Eds.), The case for the child - Towards the construction of a new agenda 

(pp. 239-266). Morsel, Belgium: Intersentia Publishers.

Grupper, Emanuel & Mero-Jaffe, Irit (2008). Preserving and rehabilitating family relationships 

in residential group care. In F. Peters (Ed.), Residential child care and its alternatives: 

International perspectives (pp. 121-136). Staffordshire, UK: Trentham Books.
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Hertzog, Esther (2008). Past and present in my mother’s Holocaust memories. In E. 

Hertzog (Ed.), Life, death and sacrifice: women and family in the Holocaust (pp.261-

285). Jerusalem and New York: Gefen

Hertzog, Esther (2008). Introduction: Studying the Holocaust as a feminist. In E. Hertzog 

(Ed.) Life, death and sacrifice: Women and family in the Holocaust (pp.1-17). Jerusalem 

and New York: Gefen.

                      

Inbar-Lourie, Ofra (2008). Language assessment culture. In E. Shohamy & N. H. 

Hornberger (Eds.), Encyclopedia of language and education - Volume 7: Language 

testing and assessment (2nd edition, pp. 285-300). Springer Science +Business Media 

LLC. 

Jakar, V. & Inbar-Lourie, Ofra (2008). Sociology of language and education: Empirical 

and global perspectives. In K. King & N. Hornberg (Eds.), Encyclopedia of language 

and education - Volume 10: Research Methods in Language and Education (2nd 

edition, pp. 15-26). Springer Science +Business Media LLC.

Lazar, B., Erez, J., Silverman, J., Rivlin T., Rivlin, A., Dray, M., Meeder, M. & Iluz, David 

(2008). Recent environmental changes in the chemical-biological oceanography of the 

Gulf of Aqaba (Eilat). In F.D. Por (Ed.), Aqaba-Eilat: the improbable gulf - Environment, 

biodiversity and preservation (pp. 49-62). Jerusalem: Magnes. 

Levin, T., Shohamy, E., & Inbar, Ofra (2007). Achievements in academic Hebrew 

among immigrant students in Israel. In N. Nevo & E. Olshtain (Eds.), The Hebrew 

language in the era of globalization studies in Jewish education (Vol XII), (pp. 93-94). 

Jerusalem: Magnes.
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Livnat, Hana (2008). ‘It’s only the parks that he finds terribly boring’ - Shaping models 

of landscape for Jewish children and youth in time of crisis - 1933-1938. In H. Fischer 

& J. Wolschke-Bulmahn (Eds.), Gärten und Parks im Leben der jüdischen Bevölkerung 

nach 1933 (pp. 309-330). Hannover: Leibniz University of Hannover.

Stavans, Anat & Hoffmann, C. (2008). From code-switching via code-mixing to trilingual 

competence. In A. Stavans & I. Kupferberg (Eds.). Studies in language and language 

education (pp.147-184). Jerusalem: Magnes. 
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מאמרים בכתבי עת
אבישר, גלעדה )2008(. חינוך לתלמידים מיוחדים: החינוך המיוחד בפתח המאה ה-21. הייעוץ 

החינוכי, 15, 15-28. 

אבישר, גלעדה )2008(. תכנון לימודים במציאות של שילוב - התבוננות שנייה בעיסוק הקוריקולרי 

של המורים. סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב, 23 )2(, 5-22.

אוסטר-לוינץ, ענת ובוסקילה, מורן )2008(. הוראת מדעי המחשב בכיתת י’ מב”ר. דפי יוזמה, 

5, מכון מופ”ת.

אלמוג, אורית ולייזר, יונה )2008(. היועץ החינוכי ותרומתו לתהליך השילוב של תלמידים עם 

צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה. הייעוץ החינוכי, ט”ו, 29-50.

ביברמן, אפרת )2008(. מעבר לעקרון הציור. מחבר-אות: כתב עת המרכז ללימודים לאקאניניים. 

גליון 3, )נוב’(, 69-78. 

ביברמן, אפרת )2008(. פרסקו פסוריאזיס, או על הציור ויחסו לבדיחה. פרודיה/אירוניה. המדרשה: 

כתב העת של בית הספר לאמנות, מכללת בית ברל, 11, 149-168.

ביברמן, אפרת )2008(. זוהר. תדהמה: יצחק לבנה תל אביב: מוזיאון תל אביב, 17-26.

בשארה, סאאיד, ושחר, חנה )2008(. יעילות של בית הספר ושיפור הישגים אצל תלמידים בבתי 

ספר לחינוך מיוחד במגזר היהודי והערבי בישראל. דפים, 46, 159-189.
 

בשארה, סאאיד, בשארה, נ’, וגלגולי, מ’ )2008(. הבדלים בהעדפות אופני למידה, בהישגים 

ובמעורבות חברתית בקרב ילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בכיתת האם בהשוואה 

לילדים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתה מיוחדת סגורה. סוגיות בחינוך מיוחד ושיקום, 

 .75-93 ,)2( ,23
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וקונפליקטים  וצדוק-מוזס, פ’ )2008(. בין פרט לחברה דילמות  נ’  בשארה, סאאיד, בשארה, 

במערכת החינוך בתקופת שרי חינוך קודמים: אבא אבן, יגאל אלון, אהרון ידלין ויצחק נבון. 

ג’אמעה, 12, 239-257. 

 

גילת, י’ ורוזנאו, שרה )2008(. יעילות של עזרה ראשונה נפשית בטלפון: ניתוח שיחות שנחרתו 

בזיכרון מתנדבים כמוצלחות. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 27, 81-102.

גרינברגר, לורי ולייזר, יונה )2008(. סטודנטים עם לקויות ונכויות במכללות להכשרת מורים עמדות 

מרצים ונכונות לעריכת התאמות בקורסים. סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב, 23 )1(, 5-22. 

חאג’ יחיא, קוסאי ועראר, חאלד )2008(. נגישות להשכלה גבוהה בקרב סטודנטיות ערביות 

מישראל. זרקור, 1, 61-92.

לירן-אלפר, דליה וקמה, עמית )2008(. “להישאר צעיר לנצח”: ייצוגי הגוף המזדקן בטלביזיה 

המסחרית. חוקרים בעמק, ג’, 281-299. 

מנור, רמה )2008(. סוגלים סגנוניים בשיח ההיצג: דינמיות וסטטיות בעבודותיהן הסמינריוניות 
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דוחות מחקר
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זהבי, אבי )Rishon Lezion Ses Water Desalination, Form “O .)2008”  תסקיר השפעה 

 VEOLILA לחברת  מוגש  למכרז.   ”0“ טפסי  לציון,  בראשון  התפלה  מתקן  הסביבה  על 
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ב. כתבי עת של בתי הספר

“מועד-שנתון למדעי היהדות”
עורכים: 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”ט- ייצא לאור בנובמבר 2009.
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“המדרשה”
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.

המדרשה מס’ -11 “פארודיה/אירוניה”, 2008

תוכן עניינים

בכל הרצינות: פרודיה ואירוניה באומנות גלעד מלצר     

כליא ברק אנדרה ברטון      

הפוליטיקה של הפוסטמודרניזם: פרודיה והיסטוריה  לינדה האטצ’ון    

ג’ספר ג’ונס: תפקידי האירוניה רוזלינד קראוס   

הזוג המוזר: ראיון עם פישלי ו-וייס ירג הייזר    

קבלת פנים רשמית אנדריאה פרייזר    

הבן שקרא “קוקו” על תצוגת היחיד הראשונה של בן הגרי רועי רוזן    

אסתטיקת ספונז’ה: על שטר-חוב מס’ 1 של נועה גרוס רועי רוזן    

פסקו-פסוריאזיס או על ציור ויחסו לבדיחה אפרת ביברמן   

מישורים: ציור ושירה יעקב ואפרת מישורי   

תצלומים

אודי צ’רקה, רועי רוזן, יובל כספי, רועי מנחם מרקוביץ, דגנית ברסט, ג’יימי איזנשטיין, מייקל 

סמית, גיא בן נר, ליאור שביל, אורית חסון ולדר, יאיר גרבוז, יהושע סימון, גיא קרידן, שרי 

גרוס,  נועה  רוז,  ואיתמר  יוסי עטיה  ומעין אמיר,  יחזקאלי, תמיר צדוק, רותי סלע  כראל, שי 

מייקל בלום



 33

“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.

כרך 15 עתיד לצאת לאור באוקטובר 2009.
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“עולם קטן”
עורכות: ד”ר חנה לבנת, ד”ר עינת ברעם-אשל וד”ר רימה שיכמנטר.

חניכה, הנחלה ועיצוב: חנה לבנת

כתב העת “עולם קטן” הוא במה למחקרים בתחום ספרות הילדים והנוער ותרבות הילד. רכז 

ימימה לחקר ספרות ילדים ונוער המוציא לאור את כתב העת בשיתוף עם הוצאת זמורה-ביתן 

הראוי  עצמו,  בפני  דעת  תחום  היא  ולנוער  לילדים  הספרות  לקידום התפיסה שלפיה  פועל 

להתייחסות מעמיקה מהיבטים שונים.

“עולם קטן” הוא כתב עת שפיט הפועל על פי כללי הלקטּורה והשיפוט האקדמיים המקובלים. 

עם זאת, המאמרים המגוונים המוצאים בו במה מבטיחים כי קוראים שונים יוכלו למצוא בהם 

עניין: החל מחוקרי ספרות ילדים ונוער, חוקרי ספרות, חוקרי תרבות, שרך אנשי חינוך, ועד 

הורים וחובבי ספרות ילדים ונוער. 

כתב עת זה יוצא לאור אחת למספר שנים. עד כה יצאו לאור 3 גליונות:

“עולם קטן” - גיליון 1: תופעות ותהליכים בספרות הילדים היהודית והישראלית 
“עולם קטן” - גיליון 2: ספרות ילדים בין דגמים, שפות ותרבויות

“עולם קטן” - גיליון 3: חניכה, הנחלה, עיצוב 

“עולם קטן” - גיליון 4: עתיד לצאת לאור בדצמבר 2009
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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- 150 דוחות מחקר. כיום 

מועסקים ביחידה 50 חוקרים וארבעה 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 
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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.

יצירת קשר

מיקום היחידה: בניין 105 באזור אורן, קמפוס בית-ברל 

כתובת: יחידת המחקר, 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 2008

בר-אל, ציפי ולזובסקי, רבקה )2008(. הקשר בין מסוגלות עצמית ומקצועית לבין סגנון הייחוס 
הסיבתי בקרב יועצות חינוכיות. 

ברוכמן, אבי )2008(. בחינת תחושת הביטחון של בני הנוער - סקר בעיר רעננה. דו”ח המוגש 

לעיריית רעננה.

היוש, טלי, גינדי, שחר ווגל, גילה )2008(. הערכת תוכנית “סל גל” המשלבת בני נוער עם 

ובלי מוגבלויות במשחק כדורסל על כסאות גלגלים - דו”ח ביניים. דו”ח המוגש למוסד 

לביטוח לאומי. 

מונק, מ’ וקליבנסקי, חגית )2008(. שילוב חניכים עם צרכים מיוחדים בצופים. דו”ח המוגש 

למוסד לביטוח לאומי. 

“הוראה בין הזרמים   .)2008( והיישריק-עמוסי, מיכל  ורטהיים, חרותה  מחאג’נה, איברהים, 
במערכת החינוך הישראלית”: שילוב מורים/ות בהוראה בזרמי החינוך השונים - דו”ח 

ביניים. דו”ח המוגש ל”מרחבים”: המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל.

החונכים  של  עמדותיהם  הערכת  תשס”ז:  אסירים”  “ילדי  פרויקט   .)2008( רינת  מיכאל, 

ואימהות החניכים. דו”ח המוגש למנהלת פר”ח הארצית. 

פרויקט “הכנה לבגרות” תשס”ז: דיווחי חונכים, תלמידים ומורים.  מיכאל, רינת )2008(. 

דו”ח המוגש למנהלת פר”ח הארצית. 

מיכאל, רינת )2008(. הערכת פרויקט “טבע הכימיה” לשנת תשס”ז: דיווחי חונכים, תלמידים 

ומורים. דו”ח המוגש למנהלת פר”ח הארצית. 
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מיכאל, רינת )2008(. הערכת פרויקט “כל אחד זקוק לחבר” - תכנית לקידום הישגים לימודיים 

באמצעות חונכות. דו”ח המוגש למנהלת פר”ח הארצית.

מירו-יפה, אירית ובכר, שלומית )שולי(. )2008(. הכשרת מנהלים כמנהיגים חינוכיים בתנאים 
של אי וודאות. 

פורום משפחות שכולות למען שלום, פיוס וסובלנות -  פאול, אילנה ושנהב, שלי )2008(. 

פרויקט האיחוד האירופי - “נקודת מפגש”. דו”ח המוגש לפורום משפחות שכולות.

והשתקפותם  מורים  להכשרת  מודלים   .)2008( תילי  ווגנר,  דרורה  כפיר,  ברברה,  פרסקו, 
ואפיוני  ניתוח מסמכי שלוש תכניות   :1 דו”ח מחקר מספר  בתכניות של מכללה אחת: 

הלומדים בהן. 

קליבנסקי, חגית, מאחג’נה, איברהים, ופרייטג, אילנה )2008(. הערכת התוכנית לסטודנטים 
‘מצוינים’ )שנה שמינית( תשס”ח - דו”ח הערכה מספר 11: פנימי.

שריפט, רות ואקשטיין, דבורה )2008(. ניתוח ממצאי מחקרים בתחום ההכשרה המעשית 
הסמינריונים  ומחקר  מעשית  עבודה  שבוע  מחקר   ,PDS-ה מחקרי  ברל:  בית  במכללת 

הדידקטיים בשנים תשס”ה-תשס”ו. 

Fresko, Barbara (2008). Developing professional interpersonal competences using 
narratives derived from personal experience: An Evaluation of the PUP Project at Malmo 

University. Report submitted to the Swedish Agency for Networks and Cooperation in 

Higher Education, Stockholm, Sweden.
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נספח: פרסומי הסגל בשנת 2007
השלמות לחוברת 2007

ספרים

מערכת החינוך הערבית בישראל: דילמות של מיעוט לאומי.   .)2007( אבו-עסבה, ח’אלד 

ירושלים: הוצאת מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות. 

עריכת ספרים

רייטר, ש’ לייזר, י’ ואבישר גלעדה )עורכים( )2007(. שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות 

חינוך. חיפה: אחווה. 

פרקים בספרים

אבישר, גלעדה )2007(. מתכנית הלימודים אל ההוראה בכיתה משלבת: סוגיות בתכנון לימודים. 

בתוך ש’ רייטר, י’ לייזר וג’ אבישר )עורכים(, שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך 

)עמ’ 197-223(. חיפה: אחווה.

Azaiza, F., Shoham, M., Bar-Hamburger, R. & Abu-Asba, Khalid (2007). Use of drugs 

and alcohol by Druze adolescent secondary school students. In G. Rahav, Y. Wozner, 

F. Azaiza & M. Wander-Schwartz (Eds.), Youth in Israel 2005 (pp. 227-248). Tel-Aviv: 

Ramot. (Hebrew) 

Rubinstein-Reich, L., Eriksson, Sjoo, T., Fresko, Barbara, & Sild-Lonroth, C. (2007). 

Developing professional competences through building narratives of life experiences. 

In A. Ross (Ed.), Citizenship Education in Society (pp. 261-268). London: CiCe.
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מאמרים בכתבי עת

אבישר, גלעדה וליכט, פרח )2007(. השינויים בעיסוק הקוריקולרי של מורים כתוצאה מהחלת 

תכנית השילוב: השלכות להכשרת מורים. דפים, 44, 65-89.

בכר, פנינה וגלוברמן, רבקה )2007(. דימוי התלמיד והמורה בתכנית לימודים באמנות פלסטית. 

דפים, 44, 148-179.

הרפז, יורם )2007(. “להציל” את חינוך החשיבה- לקראת מיפוי מושגי של התחום. דפים, 44, 

.8-11

סוגיות  )2007(. הפוליטיקה של חלוקת תפקידי-הניהול בחינוך: מבט מגדרי.  הרצוג, אסתר 

חברתיות בישראל, )קיץ(, 62-85.

לזובסקי, רבקה, רייכנברג, רבקה, זייגר, טלי )2007(. המורה החונך במסגרת ההתמחות בהוראה: 

מאפייני התפקיד הרצוי, הבחירה בתפקיד, ההכשרה לקראתו והערכת התרומה למתמחה. 

דפים, 45, 56-89.

מנור, רמה )2007(. עמדת המוען בשיח ההיצג. מועד - שנתון למדעי היהדות, כרך יח, -162

.144

מרגולין, ברוריה ואילני, בת שבע )2007(. בין לשון למתמטיקה- חינוך לחשיבה אוריינית בפתרון 

בעיות מילוליות במתמטיקה. דפים, 45, 114-139.

סילברמן- קלר, דיאנה )2007(. קווים לתהליכי פרופסיונליזציה בתחום החינוך הבלתי פורמלי. 

דפים, 45, 90-113.

עזאיזה, פייסל, שהם, מירב, בר המבורגר, רחל ואבו-עסבה, ח’אלד )2007(. השימוש בחומרים 

פסיכו-אקטיביים בקרב מתבגרים מהאוכלוסייה הערבית בישראל אשר נשרו מלימודים. מפגש- 

לעבודה חינוכית-סוציאלית, 26, 25-46. 
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שגיא, חנה וכפיר, דרורה )2007(. שיח למידה בעל פה ובדואר אלקטרוני )דוא”ל( קהילות לומדות 

בבית ספר לפיתוח מקצועי. דפים, 45, 195-227.

Hoffmann, C. & Stavans, Anat (2007). The evolution of trilingual code switching from 

infancy to school age: the shaping of trilingual competence through dynamic language 

dominance. International Journal of Bilingualism, 11 (1), 55-72.

Stavans, Anat & Muchnik, M. (2007). Language production in trilingual children. 

Sociolinguistic Studies, 1 (3), 483-511.

תערוכות

אמיתי, טל )2007(. “קתרינה”. מוזיאון פתח תקוה לאמנות, פתח תקוה, תערוכה קבוצתית- 

“מרחב ביניים”, 17 מאי 2007 - 16 ספטמבר 2007. אוצרת: דורית גור אריה.

אסד, עזי )2007(. “בדמותה ובצלמה 07”. גלריה נלי אמן, 30 נובמבר 2007 - 25 אוקטובר 

.2007

מרס   30  -  2006 דצמבר   9 אביב,  תל  גורדון,  גלריה  בצרור”.  “החיים   .)2007( יאיר  גרבוז, 

.2007

חן, ליהי )2007(. “אמנות ישראלית צעירה”. ביתן הלנה רובינשטיין לאמנות עכשווית, מוזיאון 

תל-אביב, תערוכה קבוצתית, דצמבר 2007. אוצרת: אולגה כהן.

קונמן, אולף )2007(. “הורנבי”. סדנאות האומנים תל אביב, תל אביב, 26 יולי 2007 - 8 ספטמבר 

.2007

קונמן, אולף )The 1st Herzlia Bienniale of Contemporary Art, ”The Rear“  .)2007, הרצליה. 

29 ספטמבר 2007 - 1 אוקטובר 2007
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עבודות שהוצגו בכנסים

אבו-עסבה, ח’אלד )2007(. “מבנה החברתי-תרבותי של החברה הישראלית בראיה עתידית”. 
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