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הקדמה

רשות המחקר של המכללה האקדמית בית ברל ממשיכה במסורת בת 5 שנים ומוציאה לאור 

חוברת שנתית המדווחת על פעילות הסגל שלה במחקר, עיון ויצירה. 

מטרת החוברת היא להפיץ מידע על ההישגים של אנשי הסגל בתחום התמחותם האקדמית. 

באמצעות דיווח שנתי זה, אנו מיידעים את עמיתינו במוסדות אקדמיים אחרים על הנעשה 

יכול למצוא באמצעות החוברת  אצלנו. קורא המחפש שותפים למחקר, לכתיבה או ליצירה 

עמית העוסק בתחום דומה לשלו ועשוי להתעניין בשותפות. אנו מזמינים פניות אלינו, מתוך 

אמונה כי שיתוף פעולה בין המוסדות האקדמיים, מעשיר הן את העשייה המחקרית והן את 

החוקרים גם יחד.

החוברת הינה עדות על עשייה אקדמית ומקצועית עשירה מאוד, אך הפעילות האמיתית במכללה 

כל המרצים מעבירים אלנו  לא  עיקריות: האחת,  סיבות  כאן משתי  יותר מאשר מובא  רבה 

פירוט פעילותם, לכן הדיווח חלקי בלבד. השנייה, בחרנו להציג רק את הפעילויות המובהקות 

והמשמעותיות ביותר - פרסומים שפיטים, כנסים מדעיים, דוחות מחקר והצגת יצירות בתערוכות. 

אין החוברת כוללת דיווח על הרצאות מוזמנות, הרצאות בימי עיון, מאמרים בכתבי עת לא 

שפיטים וניהול פרויקטים חינוכיים, חברתיים ואחרים. אילו היינו מוסיפים פעילויות אלו הייתה 

החוברת עבת כריכה עוד יותר.

בברכת יישר כוח לכל חברי הסגל של המכללה אשר מצליחים לשלב, באופן יוצא מן הכלל, 

פעילות במחקר, עיון ויצירה עם תפקידם העיקרי בהוראה.

פרופ' ברברה פרסקו

ראש רשות המחקר 



א. פרסומים

ספרים
ביברמן, אפרת )2009(. סיפורי בדים: נראטיב ומבט בציור. רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.

חמדאן, עומר )2009(. אל-אהואזי )1055-972/446-362( ותרומותיו במדעי קריאות הקוראן 

עם פיענוח של שני קטעים יחידים משניים מחיבוריו )ספר אל-אקנאע וספר אל-תפרד ואל-

אתפאק(. עמאן: אל-מכתב אל-אסלאמי.

من  وقطعة  اإلقناع  كتاب  من  قطعة  ومعه  القراءات  علوم  في  وجهوده  األهوازّي   : : عمر  حمدان 

كتاب التفّرد واالّتفاق لألهوازّي )362-446ه/972-1055م( . عّمان : املكتب اإلسالمّي ، ط1 ، 

2009/1430، 440ص .

חמדאן, עומר )2009(. היבטים חדשים באורתוגרפייה הקוראנית - צורות ודפוסים. עמאן: 

אל-מכתב אל-אסלאמי.

حمدان : عمر : أضواء جديدة على الرسم العثمانّي : مظاهر وأمناط . عّمان : املكتب اإلسالمّي ، 

ط1 2009/1430، 452ص .

כמה יפה להיות יהודי: עיצוב זהות לילדים יהודים בגרמניה בשנים  לבנת, חנה )2009(. 

1933 - 1938. ירושלים: יד ושם, המכון הבין-לאומי לחקר השואה.

מספרות ה"זיאראת": ביקור במקומות קדושים )בערבית( ברא   .)2009( ג'אלב  ענאבסה, 

אלאסקאם פי זיארת ברזה ואלמקאם. ירדן: דאר אל-פחר.

 Avidov, Avi (2009). Not reckoned among nations: The origins of the so-called Jewish

question in Roman antiquity. Tübingen: Mohr-Siebeck.

 Herzog, Esther, Abuhav, Orit & Goldberg, Harvey (2009). Perspectives on Israeli

anthropology. Detroit: Wayne State University Press.
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עריכת ספרים

ביברמן, אפרת וברסט, דגנית )עורכות( )2009(. רפי לביא: נא לקרוא מה שמצויר כאן. כפר 

סבא: המדרשה לאמנות. 

קידר, דורית )עורכת ומעצבת( )2009(. עזריאל קאופמן - "עץ על עץ" )קטלוג מלווה תערוכה(. 

תל אביב: אגודת האמנים והפסלים. 

ודברי   23 ה-  דברי המפגש השנתי   .)2009( אורחות(  )עורכות  פנינה  וטרומר,  גילה  שילה, 

המפגש ה- 24 , חוברת 17. רמת גן: החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן.

תובל-משיח, רבקה וספקטור-מרזל, גבריאלה )עורכות( )2009(. מחקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה 

ופרשנות. ירושלים: מאגנס.

Grupper, Emmanuel, Koch, Josef & Peters, Friedhelm (Eds.) (2009). Challenges for child 

and youth care - A German-Israeli dialogue. Frankfurt/Main: Internationale gesellschaft 

fur erzieherische Hilfen .
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פרקים בספרים

אלטרץ, חיה )2009(. סגנונות קיום ועמדות חינוכיות של מנהלים ושל מורים בבתי-ספר אוטונומיים. 

בתוך י' רנד וד' שקולניק )עורכים(, סגנונות קיום: היבטים עיוניים, מדעיים ויישומיים )עמ' 

182-223(. תל-אביב: מכון מופ"ת.

בוני-נח, חגית )2009(. מה בין אנטי לשון, סלנג וארגו - שפת התרמילאים והמשתמשים בסמים? 

א' לונטל וצ' יעקובי )עורכים(, על גשר ההתבגרות - צעירים, אלכוהול וסמים: הילכו יחדיו? 

)עמ' 81-90(. תל-חי: מכללת תל חי. 

ביברמן, אפרת וברסט, דגנית )2009(. הציור שלפני הקיר. בתוך א' ביברמן וד' ברסט )עורכות(, 

רפי לביא: נא לקרוא מה שמצויר כאן )עמ' 5-12(. כפר סבא: המדרשה לאמנות. 

ברוטין, בתיה )2009(. נוגע לא נוגע - יעקב גילדור אמן ‘הדור השני‘ . בתוך י' גילדור )עורך(, 

יעקב גילדור )ספר אמן(, כרך 3, )עמ' 21-9(. לונדון: גילדנס ארטס. 

ברוטין, בתיה )2009(. השניות שבין קרבן לתוקפן ביצירות של אמנים ישראלים בני 'הדור השני' 

לשואה. בתוך ג' בייקון, א' באומגרטן, י' ברנאי, ח' וקסמן וי' יובל )עורכים(, תולדות עם ישראל 

והחברה היהודית בת זמננו, כרך ב' )עמ' 55 - 81(. ירושלים: האיגוד העולמי למדעי היהדות, 

האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז העולמי למדעי היהדות ע"ש רבין.

                                   

גייגר,ברנדה ותימור, א' )2009(. ההצדקות הפילוסופיות והמוסריות לענישת עבריינים. בתוך ש' 

ג' שוהם וא' תימור )עורכים(, סוגיות בתורת הענישה )עמ' 23-47(. תל אביב: אח. 

דקל, טל )2009(. כלים שלובים: נזילות מגדרית בראי אמנותו של בועז טל. בתוך מ' עומר )עורך(, 

בועזהבה: בועז טל - רטרוספקטיבה )עמ' 29-41(. תל אביב: הגלריה האוניברסיטאית תל 

אביב.
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הופמן, עמוס )2009(. טבע, אהבה ופוליטיקה במשנתו החינוכית של רוסו. בתוך ע' הופמן )עורך 

מדעי(, ז'אן-ז'אק רוסו, אמיל או על החינוך )עמ' 1-96(. ירושלים: מאגנס. 

חאג' יחיא, קוסאי ועראר, ח'אלד )2009(. גורמים צנטריפוגליים וצנטריפטליים בבחירה לרכוש 

השכלה גבוהה בחו"ל: יציאה של סטודנטים ערבים מישראל ללימודים בירדן. בתוך ר' חמאיסה 

)עורך(, ספר החברה הערבית 3 )עמ' 227-251(. ירושלים: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד. 

לירן-אלפר, דליה )2009(. נשיאה בכותרות: דליה איציק בשיח התקשורתי-ציבורי בישראל. 

בתוך ה' זובידה וד' מקלברג )עורכים(, הדמוקרטיה הישראלית בת 60: מציאות וחזון )עמ' 

269-292(. תל אביב-יפו: האגודה הישראלית למדע המדינה.

לירן-אלפר, דליה )2009(. ברבור ישראלי?! מיגדר ופנטזיה בחוגי בלט לנערות. בתוך ה' רוטנברג 

וד' רוגינסקי )עורכות(, רב קוליות ושיח מחול בישראל )עמ' 189- 220(. תל אביב: רסלינג. 

)2009(. השכלה גבוהה בקרב מיעוטים: מקרה המיעוט הערבי  ועראר, ח'אלד  מוסטפא, מ' 

בישראל. בתוך ר' חמאיסה )עורך(, ספר החברה הערבית 3 )עמ' 204- 226(. ירושלים: מכון 

ון ליר והקיבוץ המאוחד.. 

ספקטור-מרזל, גבריאלה )2009(. מגישה נרטיבית לפרדיגמה נרטיבית. בתוך ר' תובל-משיח 

וג' מרזל-ספקטור )עורכות(, מחקר נרטיבי-תיאוריה, יצירה ופרשנות )עמ' 45-80(. ירושלים: 

מאגנס.

)2009(. השכלה גבוהה ותעסוקה בקרב נשים ערביות: חסמים  ומוסטפא, מ'  עראר, ח'אלד 

נשים ערביות בישראל: תמונת מצב  ותמורות. בתוך ע' פייסל ור' הרץ-לזרוביץ' )עורכים(, 

ומבט לעתיד )עמ' 259- 284(. תל אביב: הוצאת רמות.

שנהב-קלר, שלי )2009(. בית-התפוצות כמרחב פוסט-מודרני - מוצגים, זיכרון ועבר יהודי. בתוך ג' 

בקון, א' באומגרטן, י' ברנאי, ח' וקסמן וי' יובל )עורכים(,  תולדות עם-ישראל והחברה היהודית 
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בת-זמננו, כרך ב‘ )עמ' 127-145(. ירושלים: האיגוד העולמי למדעי היהדות, האוניברסיטה 

העברית בירושלים, המרכז העולמי למדעי היהדות ע"ש רבין.

Alpert, Bracha, Bechar, Shuli, Hayosh, Tali, Mero-Jaffe, Irit, & Paul-Binyamin, Ilana 

(2009). 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 Publishers.

Amara, Muhammad (2009). The hand in hand bilingual education model: Vision and 

challenges. In A. Sagi & O. Nachtomy (Eds.), The multicultural challenge in Israel (pp. 

72-91). Boston: Academic Studies Press.

Amara, Muhammad (2009). Language education policies in Israel: A Jewish-Arab 

comparative perspective. In Y. Takashina (Ed.), Active faults across language: The 

coordinate axis as ‘nation’ awareness (pp. 37-46). Osaka: Osaka University, Research 

Institute for World Languages,.

Baruch, Herzel (2009). Re-examination of Popper's portrayal of Socrates. In Z. Parusnikova 

& R. Cohen (Eds.), Rethinking Popper (pp. 305-320). Dordrecht: Springer.

Gilat, I. Z. & Romi, Shlomo (2009). Questions éthiques à propos des procédures de 

placement des enfants hors du domicile familial. In B. Tillard & A. Rurka (Eds.), Du 

placement a la suppléance familiale (pp.116-133). Paris: L’Harmattan Publisher. 

Grupper, Emmanuel (2009). Residential care and education in Israel. In E. Grupper, 

J. Koch, & F. Peters (Eds.), Challenges for child and youth care - A German-Israeli 

dialogue (pp.100-108). Frankfurt/Main: Internationale gesellschaft fur erzieherische 

Hilfen.
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Grupper, Emmanuel (2009). Multiculturism: A myth or a real professional challenge? 

In E. Grupper, J. Koch, & F. Peters (Eds.), Challenges for child and youth care - A 

German-Israeli dialogue (pp.185-193). Frankfurt/Main: Internationale gesellschaft fur 

erzieherische Hilfen.

Hamdan, Omar (2009). Zur Rolle frühislamischer Grammatiktheorien in der Entwicklung 

der koranischen Orthographie. In M. Nekroumi & J. Meise (Eds.), Modern controversies 

in Quranic studies (pp. 45-95). Hamburg: EB-Verlag.

Levi, Nurit (2009). Enhancing the social integration of new immigrants and Israeli 

born young people: Applying Gestalt principles. In E. Grupper, J. Koch & F. Peters, 

(Eds.), Challenges for child and youth care - A German-Israeli dialogue (pp.194-201). 

Frankfurt/Main: Internationale gesellschaft fur erzieherische Hilfen.

Levin, Tamar, & Wagner, Tili (2009). Mixed-methodology research and challenges 

in exploring and enhancing thinking dispositions. In M.C. Shelley, L.D. Yore, & B.B. 

Hand (Eds.), Quality research in literacy & science education (pp. 213-243). Dordecht: 

Springer.

Ragonis, Noa (2009). Computing pre-university: Secondary level computing curricula. 

In B. W. Wah (Ed.), Wiley encyclopedia of computer science and engineering (pp. 

632-648). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Romi, Shlomo (2009). Psychological aspects of youth workers' training programs. 

In E. Grupper, J. Koch & F. Peters, (Eds.), Challenges for child and youth care - A 

German-Israeli dialogue (pp. 202-216). Frankfurt/Main: Internationale gesellschaft fur 

erzieherische Hilfen.
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מאמרים בכתבי עת

אבישר, גלעדה )2009(. הצלחה אקדמית של תלמיד עם מוגבלות בכיתה הרגילה - התיתכן? 

סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב, 24 )2(, 67-72. 

 

אדד, מ', ויגננסקי, א' וחימי, חנה )2009(. הקוגניציה, הרגש, האינטליגנציה הרגשית והעבריינות 

בתחום המין. צוהר לבית הסוהר, 12, 62-80.

אילוז, דוד ועמר, זהר )2009(. מתקן התעשייה בעין בוקק: מפעל להפקת אינדיגו מהצמח ניל. 

מחקרי יהודה ושומרון, יח', 223-230.

אמארה, מוחמד )2009(. ועדת המעקב העליונה לענייני האוכלוסייה הערבית ישראל. ג'דל, 

 42-48 ,1

محمد أمارة )2009(جلنة املتابعة العليا لقضايا اجلماهير العربية في إسرائيل. جدل 1: 42-48 .

ביברמן, אפרת )2009(. קרעים ברצף: הזמן והציור הצילומי. הפרוטוקולים - כתב העת המקוון 

של המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל, מס' 12. 

http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1235904947/1236509744

ברוטין, בתיה )2009(. גלוי וסמוי ביצירות אמנים ישראלים "דור שני" לשואה. הפרוטוקולים - 
כתב העת המקוון של המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל, מס' 4. 

http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1252746792

ברונפלד-שטיין, חוה )2009(. דינה-דיסציפלינה )הדיסציפלינה 'עושה' יחידים ו'מענגת' רבים(. 

הפרוטוקולים -כתב העת המקוון של המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל, מס' 11. 

ttp://bezalel.secured.co.il/zope/home/en/1227877517
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גרינברגר, לורי ובן בסט, ו' )2009(. תפיסת דימוי עצמי, דימוי גוף, פעילות גופנית ותזונה בקרב 

מתבגרות. בתנועה, ט )2(, 221-243.

דקל, טל )2009(. גוף, מגדר וטרנס-לאומיות: אמנות וביקורת תרבותית באירופה המשתנה. 

טבור, 2, 99-125.

דקל, טל )2009(. בנעליה של קתה קולביץ? היבטים מגדריים ביצירתה של רות שלוס. פרוטוקולים 
- כתב העת המקוון של המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל, מס' 14.
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דוחות מחקר

אבו ראס, רואידה )2009(. תפקיד ותרומת החונך לסטאז'רים בתוכנית התמחות בהוראה-סטאז' 

בבתי ספר ערבים בדואים בנגב. הוגש לוועדת המחקר הבין-מכללתית במכון מופת. 

אילוז, דוד )2009(. פיתוח שיטת זיהוי לא הרסנית של צבענים בטקסטילים קדומים. הוגש 

לוועדת המחקר של המכללה האקדמית בית ברל.

בחינת הכשרתם של מורים לרכישת השפה הערבית   .)2009( וותד, עלי  אמארה, מוחמד 

דוח מסכם- 2009-2008.  א',  - שלב  בגיל הרך במכון האקדמי הערבי להכשרת מורים 

הוגש למשרד החינוך.

 אמארה, מוחמד )2009(. הנוף הלשוני הפלסטיני בישראל - דוח סופי. הוגש לאקדמיה ללשון 

ערבית, חיפה. ]בערבית(. 
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)אפקט הנווה( באזורים מדבריים בישראל כתוצאה של פיתוח שטחי חקלאות וירק: מחקר 

דיסצפלינרי בשילוב תלמידי הוראה במחקר שדה. הוגש לוועדת המחקר הבין-מכללתית 
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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"ט 
תוכן העניינים:

המדור העברי - מאמרים

אשר גניס וגלי דינור - "עקדת יצחק" )בראשית כב 1-19(, "השיבה" - התפכחות

מאיר בר-אילן - אשה כי תזריע - ביולוגיה ופיסיולוגיה בעת העתיקה

אלכסנדר רופא - זקנים או צעירים? סיפור האסיפה בשכם )מל"א יב 1-18( בהארה ביקורתית

נתן קלאוס - תהילים צ"ח 2-3: המבנה הקדקודי

אסתר  מגילת  השני:  בית  בימי  היהודית  בספרות  אינטרטקסטואליות   - קופליוביץ'  דוד 

ו"בבואותיה"

דורון דנינו - תקנות ויאדוליד: מהדורה מתורגמת

ישופט נבו - הגותו החסידית של ר' אפרים מסודילוב

ידידיה אסף - ריה"ל רמב"ם כ"שני כתובים המכחישים זה את זה" - לגלגוליה של תדמית

עינת ברנע אשל - כיצד משפיע הדיבר השני על התלוש העברי? עיון בנובלה "רשימות אמן 

עברי" לראובן בריינין

זאב לוי - עמונאל לוינס על חילוניות
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סקירת ספר

שולמית ולר - על: אדמיאל קוסמן, "נשיות בעולמו הרוחני של הסיפור התלמודי"

המדור האנגלי - מאמר

Amnon Shapira - "Human Dignity" (kevod ha'adam) in the Hebrew Bible

המדור האנגלי - סקירת ספרים

Lewis M. Barth - On: W. David Nelson (trans.), Mekhilta de-Rabbi Shimon bar Yohal; 
Translated into English, with a critical introducation and annotation

George Savran - On: Anne Lapidus Lerner, Eternally Eve: Images of Eve in the Hebrew 
Bible, Midrash and Modern Jewish Poetry

מאמר תגובה

David E.S. Stein - Response to the Book Review in Volume 18
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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' 12: פרשנות
תוכן עניינים 

גלעד מלצר - תילי תילים 

סוזאן סונטאג - נגד פרשנות 

וו.ג'יי. טי. מיטשל - Ut Pictura Theoria: הציור המופשט והדחקת השפה 

ארווין פאנובסקי - איקונוגרפיה ואיקונולוגיה: מבוא לחקר אמנות הרנסנס 

מיקה באל - רטוריקה ויזואלית: הסמיוטיקה של האונס 

מיכל בן-נפתלי - מות המחבר: הערות שוליים לגדעון גכטמן 

יונתן סואן - טיוטה לאחרית דבר, על אפשרות של קריאה מטפיזית בגדעון גכטמן 

מיכל בן-נפתלי - הכתובת שעל הקיר: מחשבות על אנימציה בעקבות הסרט מרגלית של איה 

בן רון 

יהושע בימון - לקראת ניאו-מטריאליזם 

לקרן   Der Spiege בעקבות  פורמליות  הערות  כמה  מינימלית,  מכונה  של  לבנייתה   - סואן  יונתן 

ציטר

תומס מק’אווילי - על אופן הפנייה אל העננים )מפורסם באתר בלבד(

רפרודוקציות  

אפרת קדם, רחל קיני ,ענבל אברג'יל, תמר גטר, מיכאל סגן-כהן, עמי רביב, נעמה צבר, רינת 

וילונצ'יק, גדעון גכטמן, עידו מיכאלי, הדס חסיד,  קוטלר, הילה טוני נבוק, שי אזולאי, ליאור 

יצחק ליבנה, איה בן רון, שי-לי עוזיאל, ראובן ישראל, מרים גמבורד.
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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-ראסלה" כרך 15 עתיד לצאת לאור בקרוב.
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"עולם קטן"
עורכות: חנה לבנת, עינת ברעם-אשל ורימה שיכמנטר

חניכה, הנחלה ועיצוב: חנה לבנת

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

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

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

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 וחוקרי ספרות, חוקרי תרבות, שרך אנשי חינוך, ועד 

הורים וחובבי ספרות ילדים ונוער כתב העת יוצא לאור אחת למספר שנים. 

"עולם קטן" גיליון 4 : על קריאה ועל תרבות הספר 
תוכן עניינים:

דבר המערכת

מרים פוזנר - ספרים וקריאה: סוגיות על סדר היום החינוכי והתרבותי בעקבות כנס "שווה 

קריאה"

הנס-היינֹו ֶאוֶורס - עידוד הקריאה ומדיניות חינוכית בעבר ובהווה 

נורית בוכוייץ - מי מחליט עליי? על מקומם של ילדים בקביעת ערכה של ספרות לילדים 

אילנה אלקד - להמן ויצחק גילת - "מנהג חדש בא למדינה": נוכחות יצירתו של חיים נחמן 

ביאליק במקראות ובקבצים להוראת עברית או ספרות בשנות המדינה 

קתרין וְלֹוּבֶרְְחס - מסכות של חיות ותחפושות מן העבר: שוני, נורמליות וחריגות בספרות ילדים 

בת-זמננו 

חנה לבנת - קוראים במצוקה - קריאה לסביבה: עיצוב תפיסות של מרחב בספרות הציונית 

לילדים יהודים בגרמניה בתקופת הרייך השלישי 
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לינה בולוס ומרגלית זיו - האם ילדים מבינים את תכסיסיו של השועל הערמומי? הבנה חברתית 

והבנת סיפורים בגיל הרך

רותם שפירא ודורית ארם - הקשר בין קריאת ספרים לילדי גן לבין התפתחות השפה, ניצני 

האוריינות והאמפתיה שלהם 

בועז פורטר ושבע שלמון - "קריאה לקריאה": חיסון נגד בערות 

רחל צורן - ספרי חיים: אוטוביוגרפיה של קורא 

מיכאל דק - לפני שהם היו לסופרים, הם קראו 

אורי אורלב - כתת אמן: ספרים כחוויות ילדות 
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ג. היחידה למחקר ולהערכה

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.

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

מתפיסתם המקצועית.

העקרונות המתווים את התרבות הפנימית של היחידה

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

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

לעשייה.

ברוטציה. • קבלת החלטות משותפות והנהגה דמוקרטית פנימית 	

וצורכיהם. • פתיחות כלפי המכללה ואנשיה 	

במהלך השנים נסתיימו וסוכמו המחקרים שבוצעו ביחידה בלמעלה מ- 180 דוחות מחקר. כיום 

מועסקים ביחידה כ- 50 חוקרים וארבעה רכזי מחקר.
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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.

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: פרופ' ברכה אלפרט

מזכירת היחידה: גב' שרה בירון



 41

דוחות המחקר של היחידה למחקר והערכה במכללה האקדמית בית ברל
משנת 2009 

אבישר, גלעדה ווגל, גילה )2009(. שותפות מכללה שדה )PDS(: המקרה של המסלול לחינוך 
מיוחד במכללת בית ברל ובית הספר בבית איזי שפירא: הסטודנטיות והמורות המאמנות 

)שלב ג'(. הוגש לוועדת המחקר הבין-מכללתית במכון מופ"ת. 

אלפרט, ברכה, ארנון, רחל ופלאוט, אביבה )2009(. מקומם ואופיים של תחומי הדעת בהוראה 
ובהכשרה להוראה. היחידה למחקר והערכה. 

הוד שמר, אורית וורטהיים, חרותה )2009(. "בואו נשחק ברחוב סומסום" - אזרחות משותפת 

בגן הילדים. הוגש ל"מרחבים", המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל.

ולדן, צביה, חסונה-עראפת, סופיה, סנדבנק, אנה, צימרמן, חנה, ורטהיים, חרותה, חאג' יחיא, 

ג'יהאד, פרסקו, ברברה ואנטין, פזית )2009(. התרומה של צפייה יזומה ב"רחוב סומסום" 

)דו"ח  יורק  ניו   - סומסום  רחוב  חברת  עבור  מחקר  בגן:  ילדים  אצל  חברתיות  להבנות 

מסכם(. 

מאחג'נה, סאמי, יאסין, ע. ופרייטג, אילנה )2009(. "בדרך לבית הספר": דו"ח הערכת סטודנטיות 

המתכשרות להוראה במסגרת מערך בית הספר לפיתוח מקצועי )PDS( במגזר הערבי: 
שנה"ל תשס"ח. 

מונק, מ. וקליבנסקי, חגית )2009(. שילוב חניכים עם צרכים מיוחדים בצופים. היחידה למחקר 

והערכה. המכללה האקדמית בית ברל. הוגש למוסד לביטוח לאומי.

ואנשי קשר לשנת תשס"ח.  - דיווחי חונכים, רכזים  פרויקט פר"ח   .)2009( מיכאל, רינת 

הוגש למנהלת פר"ח הארצית.
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הישגים  לקידום  תכנית   - לחבר"  זקוק  אחד  "כל  פרויקט  הערכת   .)2009( רינת  מיכאל, 

לימודיים באמצעות חונכות - תשס"ט. הוגש למנהלת פר"ח הארצית.

משכית, ד. ואריאב, תמר )2009(. ציפיות מקצועיות ומקורות הציפיות בקרב סטודנטים שנה 

לוועדה הבין-מכללתית במכון  ד' וסטודנטים בתכניות הכשרת אקדמאים להוראה. הוגש 

מופ"ת.

נאסר, עבד-אלפתח ואבו אלהיג'א-נאסר, פאדיה )2009(. תפישות מוטעות בנושא מחזור המים 

בטבע בקרב פרחי הוראה. הוגש לוועדת המחקר של המכללה האקדמית בית ברל.

נאסר, עבד-אלפתח ואבו אלהיג'א-נאסר, פאדיה )2009(. מיסקונספציות של סטודנטים להוראה 

בנושא מחזור המים בטבע. הוגש לוועדה הבין-מכללתית במכון מופ"ת. 

פאול-בנימין, אילנה וגינדי, שחר )2009(. מהיסודי לתיכון: הערכת פעילות רשת אמי"ת בבתי 

הספר היסודיים. הוגש לרשת אמי"ת.

פאול-בנימין, אילנה, לוי, עדי ואנטין, פזית )2009(. מבית ספר לבית חינוך - תשס"ח. הוגש 

לרשת אמי"ת.

פאול-בנימין, אילנה, היישריק, מיכל, לוי, עדי ואנטין, פזית )2009(. מבית ספר לבית חינוך: 

תפיסות ועמדות של כלל תלמידי ותלמידות רשת אמי"ת בשנה"ל תשס"ט. הוגש לרשת 

אמי"ת.

פרייטג, אילנה )2009(. התכנית לתואר שני בהערכה ותכנון לימודים: דו"ח הערכה. דו"ח 

פנימי. 

Walden, Tsvia, Hassunah-Arafat, Sofia, Haj Yahia, Gihad, Sandbank, Anna, Wertheim, 

Cheruta & Zimmerman, Hana (2009). The contribution of initiated viewing of "Rechov 
Sumsum" to the social perceptions of kindergarten-aged children: Final report. Submitted 

to the Sesame Workshop, New York.
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נספח : פרסומי הסגל בשנת 2008 

השלמות לחוברת 2008

עריכת ספרים
בוני-נח, חגית )עורכת( )2008(. תרמילאים וסמים - היבט תיעודי, מחקרי, טיפולי ומניעתי. 

ירושלים: הוצאת ביאליק/ הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול.

 

פרקים בספרים
אדד, מ', ויגננסקי, א' וחימי, חנה )2008(. היש, האין, הריק הקיומי וההתנהגות. בתוך ד' יגיל, 

א' כרמי, מ' זכי וע' לבני )עורכים(, סוגיות בפסיכולוגיה, משפט ואתיקה בישראל - אבחון , 

טיפול ושיפוט )עמ' 338 - 387(. תל - אביב: הוצאת פרובוק. 

בוני-נח, חגית )2008(. הבנייתה של בעיה חברתית בקרב תרמילאים המשתמשים בסמים: 

התפתחות ההסברה, המניעה והטיפול בתרמילאים נפגעי סמים בישראל. בתוך ח' בוני-נח 

)עורכת(, תרמילאים וסמים - היבט תיעודי, מחקרי, טיפולי ומניעתי )עמ' 13-31(. ירושלים: 

הוצאת ביאליק/ הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול. 

בוני-נח, חגית )2008(. מה בין אנטי לשון, סלנג וארגו - שפת התרמילאים המשתמשים בסמים. 

בתוך ח' בוני-נח )עורכת(, תרמילאים וסמים - היבט תיעודי, מחקרי, טיפולי ומניעתי )עמ' 

260-287(. ירושלים: הוצאת ביאליק/ הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול. 

בוני-נח, חגית ופריש, ע' )2008(. מניעה וטיפול בתרמילאים נפגעי סמים. בתוך מ' חובב, ח' 

מהל, ומ' גולן )עורכים(, התמכרויות, אלימות ועבירות מין - טיפול לאור החוק )עמ' 239-253(. 

ירושלים: הוצאת כרמל.

חימי, חנה )2008(. מה בין משמעות חיים, הוויית מוסד טוטאלי ל"חשיבה קורבנית"? בתוך 

י' קים, י' בר-זוהר וע' לוי )עורכים(, קורבנות - אכיפת החוק, מין וחברה )עמ' 451 - 466(. 

הוצאת מסדה.
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חימי, א', חימי, חנה, וייס, מ' ורביד, מ' )2008(. גברים כקורבנות של פרוצדורה פלילית. בתוך 

י', קים, י, בר-זוהר וע', לוי )עורכים(, קורבנות - אכיפת החוק, מין וחברה )עמ' 133- 156(. 

תל אביב: הוצאת מסדה.

Arar, Kahlid (2008). Authentic and transformational leadership in the Arab education 

system in Israel. In Khalid Abu-Asbe & L. Avishai (Eds.), Recommendation for the 

development of effective leadership in Arab society in Israel (pp. 39- 53). Jerusalem: 

Van-Leer Institute.   

מאמרים בכתבי עת
ברונפלד-שטיין, חוה )2008(. שישה ימים, 45 דקות ותצלום אחד של חיילת. ישראל - כתב עת 

לחקר הציונות ומדינת ישראל, היסטוריה, תרבות, חברה, 13, 133- 157.

Addad. M., & Himi, Hana (2008). Meaning in life and drug use among teenagers. The 

International Forum for Logotherapy: Journal of Search of Meaning, 31(1), 43 -47.  
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עבודות שהוצגו בכנסים
ברונפלד-שטיין, חוה )2008(. "בין פנים למסכה - הדיוקן העצמי של אמניות בישראל". הוצג 

בכנס 'נשים יוצרות באמנות החזותית בישראל מתחילת המאה ה - 20 ועד סוף שנות הששים', 

אוניברסיטת תל-אביב, נובמבר 2008.

ברונפלד-שטיין, חוה )2008(. "מגדר, נראות ופעולה". הוצג בסדנה השנייה למחקרים בתרבות 

חזותית: 'קשב חזותי', אוניברסיטת בר-אילן, מאי 2008.

ברונפלד-שטיין, חוה )2008(. "להתבונן בתצלומים: על תנועה מתמדת בין האתי לאסתטי". 

הוצג בכנס 'לדבר את הנראה: חינוך לאמנות ותרבות חזותית', בית הספר לאמנות, המדרשה, 

המכללה האקדמית בית ברל, מרס 2008.

Meir, Amira (2008). "The sacrifice of Isaac as a test of Abraham - The power of emunah". 
Presented at 'What is Faith? What is Reason?', Faculty of Philosophy, La Sapienza 
University, Rome, December 2008.
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