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הקדמה

המחקר, העיון והיצירה הם פעולות בלתי נפרדות מהעשייה המקצועית במכללה האקדמית 

בית ברל. בחוברת שנתית זאת, אנו מאגדים רישום של הישגי הסגל בתחומים אלה. כמו בכל 

שנה הרשימה ארוכה, מגוונת ומרשימה. ניתן לראות בה את פרסומי הסגל בכתבי עת, בספרים 

ובכנסים מדעיים. כמו כן, אנחנו מציגים כאן תערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות של האומנים 

המלמדים במדרשה לאומנות, רשימה של דוחות מחקר ומידע על כתבי העת היוצאים לאור 

במכללה. לעיתים מחקרים אלה מתבצעים במימון, ואף בהזמנה, של גופים מקצועיים וקרנות 

מחקר; לעיתים הם מתבצעים בזמנם הפנוי של המרצים מתוך עניין בלבד וללא כל תמיכה 

כספית. 

מטרת החוברת היא לדווח לציבור הרחב על הפעילות המחקרית הענפה במכללה, אך מעבר 

לכך חוברת זו מהווה מאין הזמנה לעמיתנו במוסדות אקדמיים אחרים ליצירת קשר עמיתים 

בתקווה שנוכל לשתף פעולה בפרויקטים עתידים בתחומי מחקר ויצירה משותפים.

ברכותיי לסגל האקדמי המתמיד בשקדנות ומתוך סקרנות אינטלקטואלית להמשיך להתפתח 

ולתרום בתחום התמחותו.

 בציפייה להמשך עבודת מחקר פורייה!

פרופ' ברברה פרסקו

ראש רשות המחקר

הערת שוליים אחת: דוח זה כולל רק את הישגי הסגל אשר דווחו לרשות המחקר. 



א. פרסומים
ספרים

אבישר, גלעדה )2010(. הכלה ונגישות: על תכנון לימודים ותכניות לימודים לתלמידים עם 

מוגבלויות. תל אביב: מכון מופת - סדרת תמה. 

לזובסקי, רבקה )2010(. מבוך השמירה על סודיות בייעוץ חינוכי: תיאוריה, מחקר ומעשה. 

תל אביב: מכון מופ"ת.

מרעי, עבד אלרחמן )2010(. הערבית והעברית בעבר ובהווה: עיון משווה בהתפתחות שתי 

השפות. באקה אלגרביה: הוצאת אקדמית אלקאסמי ללשון הערבית וספרותה.

مرعي، عبد الرحمن )2010(. العربية والعبرية في املاضي واحلاضر: دراسة مقارنة في تطور اللغتني 

والتفاعل بينهما. باقة الغربية: مجمع القاسمي للغة العربية وآدابها.  

עראר, חאלד )2010(. סאמי מרעי האיש והחזון החינוכי. נצרת: הוצאת דיראסאת. ]ערבית[.
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עריכת ספרים
בוכוייץ, נ’, מרעי, ע’ ופרגמן א’ )עורכים( )2010(. לכתוב בשפת האחר. תל- אביב: רסלינג.

ביברמן, אפרת )עורכת ומעצבת( )2010(. "עניבות ולולאות: הספרייה של דוד גינתון" )קטלוג 

מלווה תערוכה(. אוצרת: נעמה חייקין. תל חי: המוזיאון הפתוח לצילום. 

ירושלים:  על גב המורות: כוח ומגדר בחינוך.   .)2010( )עורכות(  וולדן, צביה  הרצוג, אסתר 

הוצאת כרמל.

קידר, דורית )עורכת ומעצבת( )2010(. "אלברט יוחאי - מדע ההוויה" )קטלוג מלווה תערוכה(. 

תל אביב: בית האמנים זריצקי. 

פרקים בספרים
ביישובים  החינוך  במערכת  ועבודה  יחסים  דפוסי   .)2010( חאלד  ועראר,  חאלד  אבו-עסבה, 

הערביים. בתוך ע' חיד )עורך(, קריסת הרשויות המקומיות הערביות: הצעות להבניה מחדש 

)עמ' 126-105(. ירושלים: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד. 

אבו-עסבה, חאלד ועראר, חאלד )2010(. מערכת החינוך בשלטון המקומי ביישובים הערביים 

השלטון המקומי הערבי בישראל: התנהלות  בראי המופקדים עליה. בתוך ע' חיד )עורך(, 

עצמית )עמ' 291- 221(. ירושלים: מכון ון ליר.

אוסטר-לוינץ, ענת וקליגר, אביבה )2010(. מטלות מקוונות כאמצעי לבדיקת התפתחות מקצועית 

של מורים. בתוך ד' חן וג' קורץ )עורכים(, תקשוב, למידה והוראה )עמ' 191-220(. אור יהודה: 

המרכז ללימודים אקדמיים. 

אלפרט, ברכה )2010(. פיתוח מודעות לשוויון בין המינים בקרב מתכשרות לחינוך בגיל הרך 

באמצעות עבודת שדה. בתוך א' הרצוג וצ' ולדן )עורכות(, על גב המורות: כוח ומגדר בחינוך 

)עמ' 310-289(. ירושלים: הוצאת כרמל.

אלפרט, ברכה )2010(. שילוב ניתוחים כמותיים במחקרים איכותניים. בתוך ל' קסן ומ' קרמר-

נבו )עורכות(, ניתוח נתונים במחקר איכותני )עמ' 356-333(. באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון 

בנגב. 
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ביברמן, אפרת )2010(. בין שכחה למועקה: אטימות הדימוי אצל זבאלד וריכטר. בתוך מ' בן 

חורין וש' גלילי )עורכים(, היסטוריית הטבע של ההרס: המסופר והמדומיין אצל ו.ג. זבאלד 

)עמ' 97-83(. ירושלים: הוצאת האוניברסיטה העברית. 

מרעי, עבד אלרחמן )2010(. השירה הערבית ביצירתו של אלחריזי. בתוך א' איטנגר וד' בר- 

מעוז )עורכים(, מטוב יוסף: ספר היובל לפרופ' יוסף טובי, כרך א, )עמ' 344-328(. חיפה: 

אוניברסיטת חיפה.

מרעי, עבד אלרחמן )2010(. היחס אל האחר במצבי סכסוך. בתוך נ' בוכוייץ, ע' מרעי וא' פרגמן 

)עורכים(, לכתוב בשפת האחר )עמ' 83-23(. תל- אביב: רסלינג.

Abu Rass, R. (2010). The induction program in the Northwest Territories (NWT) Canada. 

In O.M.P. Juneja & S. Rajiv (Eds.) Understanding diversity Canada and India (pp. 243-

259). New Delhi: Creative Books.

Iluz, David (2010). Zoochory: The dispersal of plants by animals. In J. Seckbach, & 

Z. Dubinsky (Eds.), All flesh is grass: Plant-animal interactions. Cellular Origin, Life 

in Extreme Habitats and Astrobiology 16 (pp. 201-218). Springer Science+Business 

Media B.V..

Iluz, David (2010). The plant-aphid universe. In J. Seckbach, & Z. Dubinsky (Eds.), All 

flesh is grass: Plant-animal interactions. Cellular Origin, Life in Extreme Habitats and 

Astrobiology 16 (pp. 93-120). Springer Science+Business Media B.V..

Klieger, Aviva & Oster-Levinz, Anat (2010). How online tasks promote the expertiseof 

teachers within the technological pedagogical content knowledge (TPACK). In T.V. 

Yuzer & K. Gulsun (Eds.), Transformative learning and online education: Aesthetics, 

dimensions and concepts (pp. 219-235). Hershey, PN: IGI Global. 
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מאמרים בכתבי עת

אבדור, ש', ריינגולד, ר' וכפיר, דרורה )2010(. רצף הכשרה והתפתחות מקצועית של מורים 

בישראל - רטוריקה מול שגרה מעורפלת. דפים, 49, 165-148.

 

אבו- בכר, רפיק )2011-2010(. קדמותם של הערבים ושל הלשון הערבית. חלקת לשון, 42, 

.174-147

אבו- בכר, רפיק )2010(. מבט חדש על משמעות "אל-ערב" ו"אל-ערבייה. אל-מג'מע - כתב 

עת למחקרים בשפה, בספרות ובהגות הערבית, 2, 82-57. 

نظرة جديدة إلى مفهومي "العرب" و"العربية"

אבו ראס, רואידה )2010(. התמחות בהוראה למורים מתחילים בבתי ספר בדואים בנגב. דפים 

.160-185 ,50

אבישר, גלעדה ובאב, צ' )2010(. תהליכים ומגמות בתכנון לימודים בישראל לתלמידים עם 

מוגבלויות. הלכה ומעשה בתכנון לימודים, 21, 168-141.

אוסטר-לוינץ, ענת ופייגין, ש' )2010(. תפיסות של פרחי הוראה הלומדים את הוראת מדעי המחשב 

כקריירה שנייה אחרי קריירה בתעשיית ההיי-טק וקריירה צבאית. דפי יוזמה 6, 73-62. 

כוורת: כתב עת של החוג למדעי  )2010(. ההומור כמנגנון הגנה בשואה.  אוסטרובר, חיה 

ההתנהגות, 18, 32-34.

אלפרט, ברכה, בכר, שולי, היוש, טלי, מירו-יפה, אירית ופאול-בנימין, אילנה )2010(. שיתופיות 

בהערכה של תהליכים חינוכיים: דגמים ומקרים בין היררכיה לשוויוניות. עיונים בחינוך, 2-1, 

 .184-162
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בוני-נח, חגית )2010(. תובנות סוציולוגיות בסלנג התרמילאים הישראלים המשתמשים בסמים. 

הד האולפן  החדש, 97, 112-104.

בשארה, סאאיד ושחר, חנה )2010(. נגישות חינוכית סביבתית וחברתית לילדים עם מוגבלות. 

דפי יוזמה, 6, 117-126.

 

בשארה, סאאיד ובשארה, נ' )2010(. השוואת יעילות דגמי קבלת החלטות רציונאליות ודגמי 

- מחקרים באסלאם בחינוך בספרות  ג'אמעה  החלטות אינטואיטיביות במערכת החינוך. 

ובמדעים, 14, 269-297.

 

)2010(. מהי סביבה בעיני סטודנטים להוראה? השלכות  ב'  ויעבץ,  גולדמן, דפנה, פאר, ש' 

לפיתוח אוריינות סביבתית בהכשרת מורים. אקולוגיה וסביבה, 1, 47 - 56.

גרינברגר, לורי ולייזר, יונה )2010(. סטודנטים עם לקויות למידה ונכויות במוסד טכנולוגי להשכלה 

גבוהה: האם מרצים מסייעים להצלחתם? סחי"ש- סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב, 25 )2(, 

.61-80

דהן, אורית, דרור, אלנה, קליגר, אביבה, שגיא, חנה, אוסטר, ענת ושגיא, טלי )2010(. תפקיד 

המדריך הפדגוגי ב PDS במסלול העל יסודי, במכללה האקדמית בית ברל. דפי יוזמה, 6, 

 .9-25

דקל, טל )2010(. בין אמנות לבין אג'נדה פוליטית-פמיניסטית באמריקה. פנים, 49, 64-56.

דקל, טל )2010(. הטלאת הנפש בעולם רב תרבותי: על יצירתה של פמלה לוי. מותר, 16-17, 

.116-107

הופמן, עמוס ונידרלנד, דורון )2010(. דמות המורה בראי הכשרת המורים, 2006 -1970: מבט 

היסטורי. דפים, 49, 86-43. 
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חאג' יחיא, ג'יהאד וכפיר, דרורה )2010(. קבלת החלטות מקצועיות בחינוך המיוחד: המקרה 

של הסייעות האישיות, תשס"ח. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 25 )1(, 59 - 72.

חאג יחיא, חוסאם וטיבי, מואניס )2010(. שילוב ולפראם אלפא בהוראת הסדרות המתמטיות. 

ג'אמעה, 14, 33 - 41.

حاج يحيى، حسام & طيبي، مؤنس )2010(. استخدام ولفرام ألفا إليجاد احلد العام للمتواليات.  

جامعة، 14، 41-33. 

ותד, עלי ומנור, רמה )2010(. הכשרת מורים ערבים להוראת השפה העברית במכון האקדמי 

להכשרת מורים ערבים המכללה האקדמית בית-ברל. תמונת מצב, ביטאון מכון מופ"ת, 44, 

.39-36

וינהבר, בת חן ובן-נון, רינת )2010(. צרכנים או נתרמים, השפעת פעילות החברה האזרחית 

על שוויוניות בין בתי הספר. ביטחון סוציאלי, 83, 102-81.

לזובסקי, רבקה ובר אל, ציפי )2010(. סגנון הייחוס הסיבתי של יועצות חינוכיות. הייעוץ החינוכי, 

ט"ז, 176-199.

נאזק, נ' ולזובסקי, רבקה )2010(. חובת הדיווח על מקרים של התעללות מינית בילדים - עמדות 

של יועצים חינוכיים במגזר הערבי. הייעוץ החינוכי, ט"ז, 69-89.

עראר, ח'אלד )2010(. תפיסת מנהלי בתי ספר יסודיים במערכת החינוך הערבי את הערכת 

המורים. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 31, 349-225. 

עראר, ח'אלד ואבו-עסבה, ח'אלד )2010(. נשות עסקים ערביות באזור המשולש: מאפיינים, 

צרכים וקשיים. סוגיות חברתיות בישראל, 9, 123-91.

עראר, ח'אלד )2010(. תפיסת תלמידי תיכון ערביים את מעמד החינוך הגופני בבית הספר 

והפעילות הגופנית מחוצה לו: היבטים מגדריים. בתנועה, ט )2(, 156-129.
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צימרמן, חנה והוד-שמר, אורית )2010(. אזעקת אמת. הד הגן, ע"ה )ב'(, 69-60.

קידר, דורית )2010(. פיסות עץ כאותיות: על סדרת עבודות עץ ועל שירתו של עזריאל קאופמן 

בשנים 1995-1985. מאזנים ,פ"ג, )5-6(, 47-46. 

שילה, גילה )2010(. הכתיבה בעברית העיונית: שגיאות לוגיות-מבניות ולשוניות השוואה בין  תלמידי 

חטיבת ביניים לבין תלמידי חטיבה עליונה ולבין סטודנטים. מועד, כ', 268 - 298.  

תיאוריות  לאור  התלמודית  בספרות  מתקן'  'צדק  הפיצוי:  של  האתיקה   .)2010( מור  שגית, 

מודרניות בדיני נזיקין. ראשית - עיונים ביהדות, 2, 54-25.

Abboud, Elias (2010). Viviani's theorem and it's extension. The College Mathematics 

Journal, 41(3), 207-215.

Abu Rass, Ruwaida (2010). The new teacher induction in Bedouin schools in the Negev, 

Israel. Journal of Education for Teaching, 36 (1), 35-55. 

Abu Rass, Ruwaida & Holzman, Susan (2010). Children's literature for teaching English 

as a foreign language in traditional Arab classrooms. English Language Journal, 3 

(1), 64-70.

Abu Rass, Ruwaida (2010). Drama in chalk and talk classrooms. Journal for Language 

Teaching and Research, 1 (4), 378-381.

Aharoni, N., Kenigsbuch, D., Chalupowicz, D., Faura-Mlinski, M., Aharon, Z., Maurer, 

D, Ovadia, Alona & Lers, A. (2010). Reducing chilling injury and decay in stored sweet 

basil. Israel Journal of Plant Sciences, 58,167-181.
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Arar, Khalid & Haj-Yehia, Kusai (2010). Emigration for higher education: The case of 

Palestinians living in Israel studying in Jordan. Journal of Higher Education Policy, 

23, 358- 380.

Arar, Khalid. (2010). ‘I made it’: Israeli-Palestinian women principals as leaders. Journal 

of Education, Business and Society, 3 (4), 315-330. [Special issue: Contemporary Middle 

Eastern Issues]

Baruch, Herzl (2010). A priori knowledge and experience in Popper’s epistemology. 

Yearbook of the George Baritiu Institute of History in Cluj-Napoca, Series Humanistica, 
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Vogel, Gila, Hayosh, Tali, & Gindi, Shahar (2010). “Collaboration for the promotion of 

inclusion”. Paper presented at the  ISEC  2010: Inclusive and Supportive Education 

Congress, Belfast, Ireland, 2-5 August 2010.
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is at eye level":  Issues in the design and implementation of a ‘reverse inclusion’ wheelchair 
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דוחות מחקר

בחינוך  המתמטיקה  בהוראת  מסורתית  ולמידה  פעילה  למידה   .)2010( סאאיד  בשארה, 

המיוחד. הוגש לועדת המחקר במכללה האקדמית בית ברל.

גייגר, ברנדה )2010(. סטודנטיות ערביות חוקרות במחקר מוקיר את עוצמות תרבותן ועדתן 

בנושא נגישות והצלחת נשים בהשכלה גבוהה. הוגש לועדת המחקר במכללה האקדמית 

בית ברל.

חליחל, מחמוד )2010(. שיפור הישגי התלמידים במתמטיקה ע"י רפלקציה. הוגש לועדת 

המחקר במכללה האקדמית בית ברל.

מחאג'נה, אברהים ודרורה, כפיר )2010(. לימודי אסלאם בעידן הגלובליזציה: המקרה של 

הכשרת המורים הערבים בישראל.הוגש לועדת המחקר במכללה האקדמית בית ברל.

מרקוביץ, דליה )2010(. הטיול השנתי העכשווי בבית הספר העל-יסודי: מאידיאולוגיה למעשה. 

הוגש לועדת המחקר במכללה האקדמית בית ברל.
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מופ"ת.

עאזם, אחמד ווייס, ישראלה )2010(. הבחירה של אימהות ערביות משכילות בספרים לילדיהן. 

הוגש למכון מופ”ת.

עבוד, אליאס )2010(. הכללות של משפט ויויאני. הוגש לועדת המחקר במכללה האקדמית 

בית ברל.

פרגמן, אלון )2010(. צמצום שגיאות כתיב בערבית בקרב דוברי עברית כשפת אם. הוגש 

לועדת המחקר במכללה האקדמית בית ברל.
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ב. כתבי עת של בתי הספר 

"מועד-שנתון למדעי היהדות"
עורכים: ד"ר איתמר כסלו, ד"ר שגית מור וד"ר יצחק )איציק( פלג

"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 כ'

תוכן העניינים:

מאמרים
דבר העורכים 

שירלי נתן יולזרי - צדק אלהי או צדק ספרותי? עונשה של ענת באפוס 'עלילת אקהת' על פי 
בחינה ספרותית

והרטוריקה   18-34 מד  בבראשית  יהודה  של  הנאום   - גרם'  תשבר  רכה  'לשון   - יוסטן  יאן 
המקראית

ציונה גרוסמרק - 'מעשה היה בדרום שהיה שם פונדקאי אחד...': הפונדק כמקום של סכנה 
בספרות חז"ל

דליה חשן - מותם של ר' שמעון ור' ישמעאל הרוגי מלכות
שולמית ולר - הדיון התלמודי בבניית 'בית שער' לחצר כמקרה מבחן לתפיסה חברתית )בבא 

בתרא ז, ע"ב - ח, ע"א(
ירושלים’   בני  וכוח בארבעת הסיפורים הראשונים בקובץ חכמת  זהות, חכמה   - ח”ן מרקס 

באיכה רבה
אסתי אייזנמן - 'כי עפר אתה ואל עפר תשוב' - על יחסי חומר ורוח בהגותו של רס"ג

מנחם רצון - שאלת המלוכה בפירושי ראב"ע, בחיי בן אשר ורלב"ג: פירושים מקראיים ומשמעותם 
המדינית - ניתוח השוואתי
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מן  גידולי תרבות חדשים בספרות הרבנית  וכינויים של כמה  - שמות  אופיר שמש  אברהם 
המאה ה-16 ועד המאה ה-20

שלמה  לר'  שלמה'  'תפארת  בספר  הצדיק  ומעמד  השכינה  של  מקומה   - נבו  יהושפט 
מרדומסק

עודד שי - מחשבותיו של הוגה דעות ציוני על מוזיאון לאומי בירושלים בשלהי המאה התשע-
עשרה

דלית רום-שילוני - בין השולח לשליחו: היבטים תיאולוגיים ב'בעיר ההרגה' לביאליק
גילה שילה - הכתיבה בעברית העיונית: שגיאות לוגיות-מבניות ולשוניות, השוואה בין תלמידי 

חטיבת ביניים לבין תלמידי חטיבה עליונה ולבין סטודנטים

סקירת ספרים

  Isaac Kalimi: The Reshaping of Ancient Israelite History in  - גרשון גליל ושרית כהן 

Chronicles,Winona Lake, in: Eisenbrauns, 2005, xiii, p. 473

ביאליק,  מוסד  ב',  אסופות  חכמים,  בלשון  מחקר  פרקי  שרביט:  שמעון   - משה מורגנשטרן 

ירושלים, תשס"ח, 386 עמודים 

חיים וייס קרדום - לחפור בו: ארכיאולוגיה ולאומית בארץ ישראל, עורכים: מיכאל פייגה וצבי 

שילוני, הוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2008, 266 

עמודים 
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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' 13 מוות

תוכן עניינים 

מאמרים

ארתור דנטו - תזת קץ האמנות אצל הגל 

תיירי דה דב - זמן-חשיפה וצילום-בזק: התצלום כפרדוקס 

מאיר ויגודר - הצופה המהורהר והמבט האקרובטי בצילומי חדרי המתים בעזה 

מרינה וורנר - נוכח פני הבובה 

האל פוסטר - מוות באמריקה של וורהול 

דרור פימנטל - בן, מאכל אימהות: על עבודותיו של ארז ישראלי 

שרית שפירא - בין המוות למתים: על עבודותיו של דרור דאום 

אורי דסאו - המוות הפעיל של מיכל נאמן 

מיכל נאמן - גזירות גורל וגזירות שוות 

תמר ברגר - עלה וצנח 

גלעד מלצר - שירת החפצים: פרוייקט מוריה 23 של רונית שני 

יוחאי אברהמי )אוצר( - רוחות במכונה 

רפרודוקציות 

ריצ'רד אבדון, קארין אליהו, אורי גרשוני, גיל שחר, מחמוד אל-המץ, משה ניניו, בועז טל, דרור 

דאום, אנדי וורהול, שחר יהלום, ארז ישראלי, מיכל נאמן, אסי משולם, רונית שני.
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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 

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

עצמו ,הראוי  בפני  דעת  תחום  היא  ולנוער  לילדים  הספרות  שלפיה  התפיסה  לקידום  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 וחוקרי ספרות, חוקרי תרבות, שרך אנשי חינוך, ועד 

הורים וחובבי ספרות ילדים ונוער. 

כתב עת זה יוצא לאור אחת למספר שנים. עד כה יצאו לאור 4 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: על קריאה ועל תרבות הספר
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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

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

בפרט.

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

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

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

#  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-200 דוחות מחקר. כיום 

מועסקים ביחידה 50 חוקרים וארבעה מרכזי 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 )סמוך לגן הפעמונים(

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
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והערכה במכללה האקדמית בית ברל  דוחות המחקר של היחידה למחקר 
משנת 2010 

דרורי, אפרת )2010(. הערכת הפיתוח המקצועי של מורים: מורים יוזמים, מנהיגים פדגוגים 

בית-ספריים, רכזי מדעים: דו"ח הערכה. הוגש למחלקת החינוך, קרן יד הנדיב. 

היוש, טלי, חאג'-יחיא, ג'יהאד ויצחק-מונסונגו, עינת )2010(. תוכנית "מסירה" )מסע( לקידום 

מעמדם של אנשים עם נכויות בחברה הערבית בישראל )2009-2006(: דוח הערכה מסכם. 

הוגש לאגף נכויות ושיקום, ג'וינט ישראל. 

היוש, טלי, ווגל, גילה וגינדי, שחר )2010(. "סל-גל" - לשילוב בני נוער עם וללא מוגבלויות במשחק 

כדורסל בכיסאות גלגלים. הוגש למוסד לביטוח לאומי- המחלקה למפעלים מיוחדים. 

היוש, טלי ווגל, גילה )2010(. הערכת התוכנית "לחוד וביחד". הוגש למוסד לביטוח לאומי- 

המחלקה למפעלים מיוחדים. 

סקר לומדים במסלול קידום נוער במכללה האקדמית בית  היוש טלי וחימי, חנה )2010(. 

ברל - תש"ע. 

היישריק, מיכל, ורטהיים, חרותה וחיימוב-אילי, רונית )2010(. חדר מורים משלב: שילוב מורים 

ערבים בבתי ספר יהודים. הוגש למכון מרחבים: המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל. 

לזובסקי, רבקה, היוש, טלי, היישריק, מיכל ויצחק-מונסונגו, עינת )2010(. הערכת הבית השיקומי 

"אמצע הדרך" לשיקום נערות עם הפרעות אכילה, הוד השרון )בחסות בית החולים תל-

השומר, שיב"א(. הוגש למוסד לביטוח לאומי. 

לזובסקי, רבקה, היישריק, מיכל, היוש, טלי ויצחק-מונסונגו, עינת )2010(. הערכת הבית השיקומי 

"צידה לדרך" לשיקום נערות עם הפרעות אכילה, רמת ישי )בחסות המרכז הרפואי רמב"ם(. 

הוגש למוסד לביטוח לאומי.
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לזובסקי, רבקה, היישריק, מיכל ויצחק-מונסונגו, עינת )2010(. תכניות תעסוקה עבור נפגעות 

תקיפה מינית בחיפה ובראשון לציון. הוגש למוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון 

והאגף לפיתוח שירותים. 

מאחג'נה, סאמי, יאסין, ע', ופרייטג, אילנה )2010(. מורים חונכים במסגרת מערך בית הספר 

לפיתוח מקצועי )PDS( במגזר הערבי: תפיסות ועמדות. 

מיכאלי, רינת )2010(. פרויקט פר"ח: דיווחי חונכים, רכזים, הורי חניכים ואנשי קשר לשנת 

תשס"ט. הוגש למנהלת פר"ח. 

מירו-יפה, אירית, היוש, טלי ומחאג'נה, סאמי )2010(. דו"ח פעילות היחידה להערכת איכות 

מוסדית. 

מרקוביץ, דליה )2010(. נשירת סטודנטים מהמדרשה לאמנות. 

פרסקו, ברברה, כפיר, דרורה, וגנר, תילי ואנטין, פזית )2010(. מודלים לא סדירים בהכשרת 

מורים: הכשרת אקדמאים והשלמת לימודים לתואר ראשון- איפיוני לומדים, אפיוני הלימודים, 

השתלבות הבוגרים ורפלקציה שלהם על התהליך כולו. דוח מסכם של מחקר רב שלבי. 

הוגש למכון מופ"ת.

הערכת התוכנית לסטודנטים מצוינים )שנה  קליבנסקי, חגית ומאחג'נה, אברהים )2010(. 

תשיעית( תשס"ט: דו"ח הערכה מספר 12. פנימי. 

המסר הפרופסיונלי שיועצים חינוכיים מעבירים:  שמעוני, אביבה וגרינברגר, לורי )2010(. 

העברת מידע על היועץ והייעוץ החינוכי ככלל והשימוש באתרי האינטרנט הבית ספריים 

בפרט. 



 31

שנהב, שלי ופאול, אילנה )2010(. מפגשי פורום משפחות שכולות ישראלי-פלסטיני למען 

שלום, פיוס וסובלנות עם תלמידי תיכון יהודים וערבים - דו"ח מסכם. הוגש לפורום משפחות 

שכולות ישראלי-פלסטיני למען שלום, פיוס וסובלנות. 

שנייד, אלכס ויצחק-מונסונגו, עינת )2010(. אוריינות רגשית - תבונה ותובנה ביחסי אנוש, 

נדבך מהותי בתפיסת הניהול הבית ספרית. 
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נספח: פרסומי הסגל בשנת 2009 
השלמות לחוברת 2009

ספרים
אוסטרובר, חיה )2009(. ללא הומור היינו מתאבדים. ירושלים: יד ושם.

פרקים בספרים
גרייצר, איריס וגונן, עמירם )2009(. עיצוב המפה היישובית של המדינה בראשיתה. בתוך מ' 

ליסק )עורך(, מדינת ישראל - העשור הראשון )עמ' 249-349(. ירושלים: האקדמיה הלאומית 

הישראלית למדעים ומוסד ביאליק.

Alpert, Bracha, Bechar, Shuli, Hyosh, 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.

מאמרים בכתבי עת
Meir, Amira (2009). La ketubbah di Shelomoh ben Zarch de Carcassona Ebreo 

Sardo di origine Provenzale, Alghero Metà del XV secolo. Materia Giudaica, Rivista 

dell'associazione italiana per lo studio del giudaismo, XIV, 1-2.

חומרי לימוד
ישראל במאה ה-21, ספר הכנה לבגרות  גרייצר, איריס, פיין, צביה ושגב, מאירה )2009(. 

לחט”ע. תל-אביב: מטח.
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הצגת יצירות אמנות
א. תערוכת יחיד

גרטנר, איטה )2009(. “אובייקט קטן ללא ציור“. גלריה שוהם, תל אביב. אוצרת: חנה שיר.

גרטנר, איטה )2009(. “משום מקום זה בא“. גלריה עירונית לאמנות, ראשל"צ. אוצרת: אפי גן.

ב. תערוכות קבוצתיות

גרטנר, איטה )2009(. “מילים בגובה העיניים“. גלריה עירונית לאמנות, ראשל"צ. אוצרת: אפי גן

עבודות שהוצגו בכנסים ובימי עיון

אוסטרובר, חיה )2009(. "חשיבות השירים ההומוריסטיים והסאטיריים בתקופת השואה". הוצג 

בכינוס הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים , 6-2 

באוגוסט 2009. 

וייס, ישראלה ועאזם, אחמד )2009(. "קריטריונים לבחירת ספרי ילדים". הוצג ביום העיון: 'סוגיות 

בספרות ילדים', המכללה האקדמית בית ברל, מאי 2009.
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