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הקדמה

המכללה  של  והאמנים  החוקרים  המורים  סגל  פעילות  את  מאגדת  המחקר  רשות  שנה  כבכל 

האקדמית בית ברל בחוברת “מחקר, עיון ויצירה“. הישגי הסגל בתחומים השונים באים לידי ביטוי 

בפעילויות מגוונות, שרק חלקן מובאות בחוברת זו ואלו בעיקר ממוקדות בפרסומי הסגל בכתבי 

המלמדים  האומנים  של  קבוצתיות  ותערוכות  יחיד  בתערוכות  מדעיים,  בכנסים  בספרים,  עת, 

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

השנה הורחבה יריעת הפעילות המחקרית, העיונית והיצירתית שבתמיכת הרשות והיא באה לידי 

ביטוי בהובלה ובשיתופי פעולה מחקריים הממומנים במסגרת האיחוד האירופאי, פניות מגוונות 

לקרנות מחקר תחרותיות וקרנות פרטיות התומכות במחקר, התערבות ויצירה.

כחלק מיעודה של רשות המחקר לעודד, לתמוך ולקדם את העשייה והתרבות המחקרית בבית 

ברל, חוברת זו משרתת מספר מטרות. הראשונה שבהם היא להוקיר את תרומתם המחקרית של 

חברי הסגל במכללה. מטרה נוספת היא לדווח לציבור הרחב על הפעילות המחקרית הענפה 

במכללה. אך מעבר לכך חוברת זו מהווה חשיפה והזמנה לעמיתנו בבתי הספר השונים במכללה 

ובמוסדות אקדמיים אחרים ליצירת קשר ושיתופי פעולה בפרויקטים עתידיים בתחומי מחקר 

ויצירה משותפים.

 

ברכותיי לסגל האקדמי העוסק במלאכה, מתמיד בשקדנות מתוך סקרנות אינטלקטואלית ומצעיד 

את המכללה קדימה. ישר כח!

“Research is to see what everybody else has seen and to think what nobody else has thought“
מחקר משמעו לראות את שכולם ראו ולחשוב את שאיש לא חשב

Albert Szent-Gyorgyi )Hungarian Biochemist, 1893-1986(

ד“ר ענת סטבנס

ראש רשות המחקר



א. פרסומים  منشورات
ספרים منشورات 

אבוהב, אורית )2011(. קרוב אצל אחרים: התפתחות האנתרופולוגיה בישראל. תל אביב: רסלינג.

אגבאריה, מוסא )2011(. הבגרות )בלוע’( והבגרות החברתית - פיננסית )רשד( בהלכה האסלאמית. 

עמאן: דאר אל-כתב אל-עלמייה.

إغبارية، موسى )2011(. البلوغ والرشد في الشريعة اإلسالمية. دار الكتب العلمية: عمان.

גרינברג, יצחק )2011(. פנחס ספיר: ביוגרפיה כלכלית פוליטית. תל אביב: רסלינג.

יהושפט, גבעון )2012(. האודיסיאה של הטקסט- פרשיות בתולדות מושג הטקסט בתרבות המערב. 

תל אביב: מסדה.

Hazzan, Orit, Lapidot, Tamy, & Ragonis, Noa (2011). Guide to Teaching Computer 

Science, an Activity-Based Approach. Springer, London U.K.: Science+Buisness.

Hertzog, Esther.(2011) Patrons of Women: Literacy Projects and Gender Development 

in Rural Nepal. Oxford & New York: Berghahn.
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עריכת ספרים  حترير كتب
אבישר, גלעדה, לייזר, יונה ורייטר, שונית )עורכים( )2011(. שילובים: מערכות חינוך וחברה. חיפה: 

אחוה. 

חרל“פ, לובה ושילה, גילה )2011( )עורכות(. ילקוט הלשון למכללות לחינוך- מבחר מאמרים בעברית 

החדשה ובהוראת הלשון. תל-אביב: מכון מופ“ת. 

כפיר, דרורה )עורכת( )2011(. חיפוש גורלי: החברה בישראל מחפשת מורים טובים, אסופת מאמרים. 

תל אביב: מכון מופ“ת.

פרסקו, ברברה, ורטהיים, חרותה ולזובסקי, רבקה )עורכות( )2011(. הערכה כתהליך מכוון. תל 

אביב: מכון מופ“ת, סדרת תמה. 

Hazan, Haim & Hertzog, Esther (eds.) (2012). Serendipity in Anthropological Research: 

The Nomadic Turn. Farnham UK, Burlington: US: Ashgate.

Anabseh, Ghaleb, Sheikh-Musa, Abdullah & Masarwah, Nader (2011). In the Oasis of 

Pens Studies in Arab Literature and Culture. In Honour of Professor Joseph Sadan, 

A. Dar al-huda and al-Jamal Publications (Cologne-Baghdad). 
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פרקים בספרים  فصول في كتب 
רייטר  וש’  לייזר  י’  אבישר,  ג’  בתוך  עם אמהות.  שיחות   - אישי  במבט   .)2011( גלעדה  אבישר, 

)עורכים(, שילובים: מערכות חינוך וחברה )עמ’ 295-314(. חיפה: אחוה.

אוסטרובר, חיה )2011(. “ומי שחדל לצחוק - עד מהרה חדל לחיות“. בתוך א’ זיו וא’ סובר )עורכים(, 

חשיבותה של אי רצינות )עמ’ 57-80(. ירושלים: כרמל.

אלמוג, אורית וארנון, רחל )2011(. התנסות בהוראה במתכונת של שבוע מרוכז: הערכת ההתנהלות, 

התרומות והקשיים. בתוך ב’, פרסקו, ח’, ורטהיים ור’ לזובסקי, )עורכות(, הערכה כתהליך מכוון 

)עמ’ 365-397(. תל-אביב: מכון מופ“ת והמכללה האקדמית בית ברל.

לקידום  ייעוציות  והתערבויות  החינוכיים  היועצים  תפקידי   .)2011( יונה  ולייזר,  אורית  אלמוג, 

השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים בבית הספר הרגיל. בתוך ג’ אבישר, י’ לייזר וש’ רייטר 

)עורכים(, שילובים: מערכות חינוך וחברה )עמ’ 147-180(. חיפה: אחווה.

אלפרט, ברכה ובכר, שלומית )2011(. הערכה שיתופית בבית הספר: חקר מקרה ולקחיו. בתוך 

ב’ פרסקו, ח’ ורטהיים, ור’ לזובסקי )עורכות(, הערכה כתהליך מכוון )עמ’ 187-222(. תל אביב: 

מכון מופ“ת.

בן- רפאל גלנטי, סיגל ופאוקר, אלון )2012(. המגזר הקיבוצי והאליטה הפוליטית הישראלית בדור 

האחרון. בתוך א’ בן-רפאל ושותפים )עורכים(, סיכון ההישרדות )עמ’ 248-223(. ירושלים: מאגנס.

ברוטין, בתיה )2011(. בצל השואה: הגלוי והסמוי ביצירותיהם של אמנים ישראלים “דור שני“ לשואה. 

בתוך ג’ ונטורה, ד’ אריאלי-הורוביץ, ב’ בליך, נ’ מאירי-דן וד’ פימנטל )עורכים(, פרוטוקולאז’ 2011: 

המוות אמן מגרמניה )עמ’ 113-87(. ירושלים: בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, רסלינג. 

ברוטין, בתיה )2011(. הוראת השואה בבית הספר היסודי בישראל: סקירה. בתוך נ’ דוידוביץ וד’ 

סואן )עורכים(, זכרון השואה -סוגיות ואתגרים )עמ’ 295 - 301(. ירושלים: אריאל.
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ברוטין, בתיה )2011(. “תמונה שווה אלף מילים“: הוראת השואה באמצעות יצירות אמנות. בתוך 

נ’ דוידוביץ וד’ סואן )עורכים(, זכרון השואה סוגיות ואתגרים )עמ’ 302-312(. ירושלים: אריאל.

ברוטין, בתיה )2011(. תרומת האמנים ניצולי שואה לתרבות ולאמנות הישראלית. בתוך מ’ פרייליך 

)עורכת(, הסנה שלא אוכל - ניצולי השואה בישראל )עמ’ 128-149(. קרן אברט- ישראל והמכללה 

האקדמית בית ברל.

גינדי, שחר )2011(. מודל לוגי - גישה להבניית מחקר איכותני הבוחן את התיאוריה מאחורי תכנית 

התערבות חינוכית. בתוך ב’ פרסקו, ח’ ורטהיים, ור’ לזובסקי, )עורכות(, הערכה כתהליך מכוון )עמ’ 

131-152(. תל אביב: מכון מופ“ת.

גרופר, עמנואל )2011(. אתיקה מקצועית לעובדים חינוכיים-סוציאליים. בתוך ח’ אהרוני )עורך(, 

העבודה החינוכית-סוציאלית בישראל )340-365(. ירושלים ורחובות: עמותת אפשר ואדוואנס 

- הוצאה לאור.

גרופר, עמנואל )2011(. עבודה חינוכית-סוציאלית בהקשר הבינלאומי. בתוך ח’ אהרוני )עורך(, 

העבודה החינוכית-סוציאלית בישראל )266-287(. ירושלים ורחובות: עמותת אפשר ואדוואנס 

- הוצאה לאור.

העבודה  בתחומי  חינוכי-טיפולי  עובד  לתפקיד  הכשרה   .)2011( שלמה  ורומי,  עמנואל  גרופר, 

החינוכית-סוציאלית. בתוך ח’ אהרוני )עורך(, העבודה החינוכית-סוציאלית בישראל )312-340(. 

ירושלים ורחובות: עמותת אפשר ואדוואנס- הוצאה לאור.

הופמן, עמוס )2011(. המחקר הוא לא למדף: מחקרי הערכה ככלי לעיצוב מדיניות אקדמית. 

בתוך ב’ פרסקו, ח’ ורטהיים ור’ לזובסקי )עורכות(, הערכה כתהליך מכוון )עמ’ 29-44(. תל אביב: 

מכון מופ“ת.

הרצוג, אסתר )2011(. פרלמנט נשים: לקחי פעילות בארץ ופוטנציאל פעילות בעולם. בתוך ה’ 

זובידה וד’ מקלברג )עורכים(, דינמיקה של שינוי: הפוליטיקה הישראלית בתקופת מעבר )מחקרים 

בפוליטיקה הישראלית - כרך ד’( )עמ’ 187-161(. האגודה הישראלית למדע המדינה. 
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חאג’ יחיא, קוסאי )2011(. הערך האקדמי המוסף ללימודי דוקטוראט בחו“ל של המרצים הערבים 

במכללות להכשרת מורים. בתוך קרן ההשכלה הגבוהה )עורכת(, מחקרים בהשכלה הגבוהה בחברה 

הערבית בישראל )עמ’ 69-113(. אום אלפחם: ארכאן.

חאג’ יחיא, קוסאי ועראר, ח’אלד )2010(. יציאת סטודנטים ערבים מישראל ללימודים גבוהים 

ספר החברה  בירדן: גורמים דוחפים, גורמים מושכים ואתגרים. בתוך ח’ מאיסי, ראסם )עורך(, 

הערבית 3 )עמ’ 227-252(. ירושלים: מכון ון ליר -הקיבוץ המאוחד.

חלבה-עמיר, שרון )2011(. נוכחים-נפקדים: השימוש בכלי אינטרנט אישיים בקרב חברי כנסת. 

בתוך א’ כהן וא’ לב-און )עורכים(, מקושרים: פוליטיקה וטכנולוגיה בישראל )עמ’ 261-211(. תל 

אביב: האגודה הישראלית למדעי המדינה. 

טימור, צפי ואבישר, גלעדה )2011(. מי אתה המנהל? מאפיינים של מנהל משלב. בתוך ג’ אבישר, 

י’ לייזר וש’ רייטר )עורכים(, שילובים: מערכות חינוך וחברה )עמ’ 181-210(. חיפה: אחוה.

כפיר, דרורה )2011(. פתח דבר. בתוך ד’ כפיר )עורכת(, חיפוש גורלי: החברה בישראל מחפשת 

מורים טובים )עמ’ 5-7(. תל אביב: מכון מופ“ת.

כפיר, דרורה )2011(. היש מדיניות לנוכח משבר ההוראה?. בתוך ד’ כפיר )עורכת(, חיפוש גורלי: 

החברה בישראל מחפשת מורים טובים )עמ’ 108-91(. תל אביב: מכון מופ“ת.

כפיר, דרורה )2011(. למי אנו עמלים? המחקר וההערכה בחינוך כמונולוג עקר. בתוך ב’ פרסקו, 

ח’ ורטהיים ור’ לזובסקי )עורכות(, הערכה כתהליך מכוון )עמ’ 13-28(. תל אביב: מכון מופ“ת.

מזרח, חיית )2011(. זרקור על ארגז הכלים של היועץ החינוכי: התנסות בהערכת תכניות חינוכיות 

לצד התפתחות אקדמית במסגרת סמינריון לתואר שני. בתוך ב’ פרסקו, ח’ ורטהיים ור’ לזובסקי, 

)עורכות(, הערכה כתהליך מכוון )עמ’ 335-335(. תל אביב: מכון מופ“ת.

מירו-יפה, אירית )2011(. המלצות על המאזניים: ייושמו או לא ייושמו?. בתוך ב’ פרסקו, ח’ ורטהיים 

ור’ לזובסקי )עורכות(, הערכה כתהליך מכוון )עמ’ 130-87(. תל אביב: מכון מופ“ת.
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- הערכת תכניות התערבות  החיים“  “לשנות את   .)2011( וגאהד  יחיא,  וחאג’  אירית  מירו-יפה, 

לנערות ונשים במצוקה בשני יישובים ערבים. בתוך ב’ פרסקו, ח’ ורטהיים ור’ לזובסקי )עורכות(, 

הערכה כתהליך מכוון )עמ’ 397(. תל אביב: מכון מופ“ת.

מרקוביץ, דליה )2012(. ‘הטיול השנתי’ במבחן האתניות: המקרה של בית ספר קדמה, ירושלים. 

בתוך א’ כהנא ות’ רפופורט )עורכים(, בין סדר לאי סדר - ארגונים בלתי פורמליים כמצע לחשיבה 

חברתית חינוכית )שער חמישי(. תל אביב: רסלינג. 

מרקוביץ’, דליה )2012(. המודרניות של החינוך הבלתי פורמלי - לאומיות, דמוקרטיה ומימוש 

עצמי. בתוך א’ כהנא ות’ רפופורט )עורכים(, בין סדר לאי סדר - ארגונים בלתי פורמליים כמצע 

לחשיבה חברתית חינוכית )שער שביעי(. תל אביב: רסלינג. 

נאסר-אבו אלהיג’א, פאדיה )2011(. שימוש במערך מחקר מעורב בהערכה. בתוך ב’ פרסקו, ח’ 

ורטהיים ור’ לזובסקי )עורכות(, הערכה כתהליך מכוון )עמ’ 186-153(. תל אביב: מכון מופ“ת.

נאסר-אבו אלהיג’א, פאדיה, פרסקו, ברברה ורייכנברג, רבקה )2011(. תהליך ההתמחות בהוראה: 

מבט כולל. בתוך שץ-אופנהיים, ד’ משכית וא’ ש’ זילברסטרום )עורכות(, להיות מורה בנתיב הכניסה 
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דוחות מחקר تقرير بحث علمي

אוסטרובר, חיה )2011(. שימוש בהומור בהוראה במכללה האקדמית בית ברל בקורסים מעוררי 

חרדה בהשוואה לקורסים שאינם מעוררי חרדה. הוגש למכון מופ”ת ולמכללה האקדמית בית ברל.

אבישר, גלעדה, בן-יהודה, מרים, גילור, אורית, ווגל, גילה, ליכט, פרח ושביט, פנינה )2012(. תפיסות 

ומגמות בחינוך ילדים עם צרכים מיוחדים: השלכות להכשרה ולהתפתחות מקצועית של מורים 

וגננות. שלב א’. בדיקת תפיסות ועמדות של בעלי תפקיד. הוגש למכללה האקדמית בית ברל.

ארנון, רחל, פלאוט, אביבה, אניטין, פזית )2012(. יחסי הגומלין בין תחומי הדעת לבין פדגוגיה וחינוך: 

עמדות ותובנות של מרצים ומורים. הוגש ליחידה למחקר והערכה, המכללה האקדמית בית ברל.

מודעות  סקר   - הנוער  בתנועות  סביבתי  חינוך   .)2011( שרה  ופאר,  בלה  יעבץ,  דפנה,  גולדמן, 

בנושא הסביבתי.  אלה  בארגונים  עבודה  לדרכי  והמלצות  סביבתית  לפעילות  נכונות  סביבתית, 

הוגש למדען הראשי, המשרד להגנת הסביבה. 

דרורי, אפרת. )2011(. התכנית להכשרת מנהלי בתי-ספר: דו”ח הערכה, שנת הלימודים תשע”א. 

הוגש ליחידה למחקר והערכה, המכללה האקדמית בית ברל.

ורטהיים, חרותה ופרסקו, ברברה )2011(. פרויקט הבוגרים ברשת בתי הנוער “קדימה” של עמותת 

“שובע”: הפעלתו והשלכותיו על התפתחות בני נוער. פעילות ועמדות של בני נוער בוגרים בבתי 

הנוער של “קדימה”. הוגש לעמותת לשובע ולמכללה האקדמית בית ברל.

מחאג’נה, ס’, יאסין, ע’ וותד, עלי. )2011(. בין המכללה לבית הספר: דו”ח הערכת מדריכים פדגוגיים 

במסגרת מערך בית הספר לפיתוח מקצועי )PDS( במגזר הערבי. הוגש ליחידה למחקר והערכה, 

המכללה האקדמית בית ברל.

מיכאלי, רינת. )2011(. הערכת חונכויות פר”ח לשנת תש”ע. הוגש למנהלת פר”ח ולמכללה האקדמית 

בית ברל.
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מירו-יפה, אירית וקונסטנטין, טליה )2012(. חממה בגיל הרך )חב”ה( תכנית התערבות והדרכה 

בבית ובמעון לקידום התפתחות הילד בגיל הרך: דוח הערכה - מאי 2009 - יולי 2011: תקציר 

מנהלים. הוגש ל”אשלים” ג’וינט ישראל ולמכללה האקדמית בית ברל.

מרקוביץ’, דליה ואבוהב, אורית )2012(. מחקר מעקב בוגרים בית הספר לאמנות “המדרשה”: דו”ח 

מסכם. הוגש ליחידה למחקר והערכה, המכללה האקדמית בית ברל.

קליבנסקי, חגית וג’ובראן, ה’. )2011(. הערכת התכנית לסטודנטים ‘מצוינים’ )שנה אחת-עשרה( 

תשע”א: דו”ח הערכה מספר 14. הוגש ליחידה למחקר והערכה, המכללה האקדמית בית ברל.

רגוניס, נוע )2012(. הוראת תהליכי פתרון בעיות בעזרת תבניות אלגוריתמיות כתבנית פדגוגית 

בהכשרת מורים למדעי המחשב. הוגש לועדת מחקר, המכללה האקדמית בית ברל.

רגוניס, נוע, חזן, א. וגל-עזר, יונה. )2012(. סקר הכשרת פרחי הוראה למדעי המחשב בחינוך העל-

יסודי בישראל. הוגש לועדת מחקר, המכללה האקדמית בית ברל.

Abu Rass, Ruwaida (2011). Conceptual Change for Promoting Student Teachers’ 
Autonomy and Professional Development. A research report submitted to MOFET 
Institute.

Tolchinsky,Liliana and Stavans, Anat (2010). Family Literacy - Collaborative Learning 
Group. Final Report to the Jewish Federation of NY.
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ב. כתבי עת של בתי הספר 
مجالت علمية للمدارس

"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. עד היום יצאו כ’ )20( כרכים.
 

מועד כרך כ”א - יצא לאור בתשע”ג.
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"המדרשה"
עורך: גלעד מלצר

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

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

גם כ"חלל תצוגה" לאמנים המופיעים בו ומאפשר חשיפה לחומר תיאורטי מהעולם על ידי תרגום 

עקבי של מאמרים משפות זרות.

“המדרשה“ מס' 14 - על מניפסטים וציוצים

היתה אמורה להיות כאן הקדמה אחרת, כזו שמנסה להסביר את התפקיד המרכזי שהיה למניפסטים 

במבנה הדיכוטומי של המודרנה. אותו מבנה אשר מחד גיסא הפנה עורף במיאוס, בבוז ובמשטמה 

הן לעבר והן כלפי הסדר הסוציו-פוליטי העכשווי, ומאידך גיסא חיפש בעוז נתיבים חדשים של 

ביטוי וייצוג אסתטי ופוליטי.

אבל אז, בקיץ 2011, קרו בארץ דברים. 

היתה אמורה להיות כאן הקדמה על כך שבמניפסטים נכתוב מה לא ומה כן. נכתוב ברצינות, 

באירוניה, בלעג, בכנות. נכתוב עד שדברים ייהרסו. ינותצו. עד שתכלה ממשלת זדון מן הארץ. 

עד שתכחד האמנות האקדמיסטית. נכתוב עד שהפרולטריון יתנער מתרדמתו. עד שיקשיבו ללא 

מודע ולשפת החלומות. עד שהרשת( או התרבות, האדמה, מה לא? )תהיה של כּוווולם. נכתוב עד 

שנשתכנע בעצמנו, עד שישוכנעו המשוכנעים, ואולי אפילו עד שישתכנעו מי שכנגדם מכוונים 

פגזי מילותינו. נכתוב עד שתזדעזע הארץ, ייפלו החומות וצדק ישכון.

אלא שבקיץ 2011, רבים, רובנו, קיוו שמהדברים שקרו משהו ישתנה. הרבה משהו. 

אמנים, חרשי תרבות, אינטלקטואלים, ואחד העם כבר למעלה ממאה ושישים שנה - התקופה שבה 

מניפסטים פוליטיים, תרבותיים, אסתטיים, טכנולוגיים נעשית די ברצף - קיוו שלמילים יהיה כוח 

להניע דברים. למנוע דברים. לשנות. קיוו וכתבו ועשו. מניפסטים סימבוליסטיים, פוטוריסטיים, 

דאדאיסטיים, סוריאליסטיים, קונסטרוקטיביסטיים, אקספרסיוניסטיים... בצרפתית, באיטלקית, 
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ברוסית, וגם ביידיש, באנגלית, בפורטוגזית, בספרדית, ביוונית, טורקית, ואפילו בערבית ובעברית. 

בקיץ 2011 קרו הרבה דברים, אבל מניפסט בעברית לא נכתב. לא באוהלים, לא בדירות הסטודיו, 

לא בחדרים ממוזגים, ולא בכיתות לימוד. גם לא בערבית, למרות המהומות והמחאות במדינות 

ערביות רבות. הררי מילים נשפכו - ברשתות החברתיות, בציוצים, תגובות, מסרונים, בכתבות 

בעיתונים, בראיונות במדיה, בנאומים מעל במות מאולתרות. 

אבל לא נכתב מניפסט. 

תוכן עניינים 

4 ,3-2 חלי מזרחי       

10-6 ליבר מאי        

11 גלעד מלצר - על מניפסטים וציוצים      

 13-12 מרב מרודי       

  19 - מניפסט הטומאה שהוקדשה מס. 1: ךָ - ךָ   חיים דעואל לוסקי 

 21 לואיג’י רוסולו - אמנות הרעשים     

 33 אוסוולד דה אנדרדה - מניפסט קניבלי     

 57-41 תנועה ציבורית - תיק תיעוד פעולות     

 58 עומר קריגר - ערוץ הטלויזיה      

63 חיים דעואל לוסקי ושאול סתר - צליינות חדשה    

65 גלעד מלצר - לראות מבעד לחרכים-המצלמות של חיים דעואל לוסקי 

 79-69 ,66 חיים דעואל לוסקי       

 102-81 אוהד מרומי - אובייקטים, טקסטים, פעולות    

 104        © oma רם קולהאס - קרונוקאוס

 127-108 צבי אלחייני - הלוחות השניים     

יואל רגב - על הכרתה של הסובסטונציה במצבה הנוכחי:

  תשע תזות לדיאלקטיקה המטריאליסטית של הצירוף

 133-132   דף מקור של כתב היד, המניפסט הקומוניסטי   

 141-134 אולף ווסטפאלן - העקרונות של אמנות נגטיבית+תיק עבודות  

 143 משה אלחנתי - מניפסטים דיגיטליים: אנרכו-קפיטליזם והגוף הוירטואלי 

176 ניר יניב        



32 ן מחקר, עיון ויצירה-המכללה האקדמית בית ברל-2011

“אל-רסאלה”
עורך: פרופ’ לוטפי מנסור

“אל-רסאלה” הוא קובץ פדגוגי ספרותי מדעי, אשר יצא לאור על ידי המכון האקדמי להכשרת 

מורים ערביים, במכללה האקדמית בית ברל. הקובץ יצא 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 שימש את 

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

פלסטינית ותרבות איסלאמית. עד לשנת 2009 יצאו 14 כרכים והוצאתו הופסקה.

בשנת 2011 יצא לאור השנתון החדש “אלחצאד” שפירושו “היבול”:

”Al-Hasad“ )אלחצאד” )היבול“
עורך: פרופ’ מוחמד אמארה

תוכן עינינים
7 דבר מערכת        

IBRAHEEM MAHAJNA & DRORA KFIR/ Training Teachers for Islamic Studies: Declared 
Policy at One Teachers’ College.                  

אברהים מחאג’נה ודרורה כפיר. הכשרת מורים ללימודי איסלאם: מדיניות מוצהרת במכללה אחת 

11 להכשרת מורים              
EMAN YOUNIS/ Writing Utensils and the Essence of Creativity: From Carving in stone 
to Multimedia

39 אמאן יוניס. אמצעי כתיבה ומהות היצירתיות: מחריטה על אבן למולטימדיה 

MUHAMMAD AMARA & ABED AL-RAHMAN MAR’I/ Arab-Palestinian Identity Labels 
and Their Framing in Israeli Reality
במציאות  ומיסגורן  ערביות-פלסטינאיות  זהות  תגיות  מרעי.  אל-רחמן  ועבד  אמארה  מוחמד 

59 הישראלית.                        
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‘ALI WATAD/ The meaning of the term ‘iwad (“Compensation”) in Abu Ishaq b. Maruth’s 
Kitab al-tawti’a

  83  עלי ותד. להבנת המונח “אוואד”=פיצוי” בספר המסלול של אבו אסחק בן מארות’ 

WURUUD JAYUSI/ Restoring Arab and Jewish Attitudes of Participants in the Peace 
Education Programs through Peer-Tutoring

וורוד ג’יוסי. שיקום עמדות ערביות-ישראליות של משתתפים בתכניות חינוך לשלום דרך הוראת 

101 עמיתים.                
AREEJ HAJ-YEHIA/ The Intuitive Rule “Same A, Same B” in Comparison Tasks on 
Percentage Problems

עריג’ חאג’ יחיא. הכלל האינטואיטיבי “כמו א’, כמו ב’” בהשוואה לפעולות בבעיות עם אחוזים. 

135              

        Book Reviews  סקירת ספרים
‘Abed al-Rahman, Mar’I (2010). Arabic and Hebrew in the Past and Present: A Comparative 
Study of Development and Mutual Interaction. Al-Qasemi Academy. (In Arabic). 
(GHALEB A’NABSEH) 

עבד אל-רחמן, מרעי )2010(. הערבית והעברית בעבר ובהוה: עיון משווה בהתפתחות שתי השפות. 

באקה אל גרביה: הוצאת אקדמית אלקאסמי ללשון הערבית וספרותה. 

 167 )ג’אלב ענבסה(          

Musa Ahmad Badawi (2009). The Social Dimensions for Producing and Acquiring 
Knoledge: The Case of Sociology in Egyptian Universities. Markez Dirasat al-Wihda 
al-’Arabiya (In Arabic)
(MOHANNAD MUSTAFA) 
החברה  מקרה  ורכישתה:  השפה  ליצירת  החברתיים  המימדים   .)2009( בדאוי  אחמד  מוסה, 

באוניברסיטאות במצרים. מרכאז דיראסאת אל וידא אל ערביה. 

 171 )מואניד מוסטפה(        

Abuhav Orit (2010). In the Company of Others: The Development of Anthropology in 
Israel. Tel Aviv: Resling Publishing Ltd (In Hebrew). 
(KUSAI HAJ-YEHIA)
אבוהב, אורית )2010(. קרוב אצל אחרים: התפתחות האנתרופולוגיה בישראל. תל אביב: רסלינג.

)קוסאי חאג’ יחיא(         176  
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Haim Zandberg (2007). Israel’s Lands: Zionism and Post- Zionism. Jerusalem: The 

Hebrew University. (In Hebrew) 

(RASEM KHAMAYSI( 

זנדנברג, חיים )2007(. מקרקעי ישראל; ציונות ופוסט-ציונות. ירושלים: האוניברסיטה העברית. 

182 )ראסאם קמאיסי(       

Abu-Rabi’a-Queder, Sarab & Weiner-Levi, Noami (eds.) (2010). Palestinian Women 

in Israel: Identity, Power Relations and Confrontation. Van Leer Jerusalem Institute/ 

Hakibbutz Hameuchad Publishing House.( In Hebrew)

(MANAL SHALABI(

סראב אבו רביעה- קווידר ונעמי וינר-לוי )עורכות( )2010(. נשים פלסטיניות בישראל: זהות, יחסי 

כוח והתמודדות. הוצאת הקיבוץ המאוחד.

189 )מנאל שאלעבי(       

Muhammad Amara (2010). Arabic Language in Israel: Contexts and Challenges. Dirasat-

Arab Center for Law and Policy, Dar Al-Huda, and Dar Al-Fiker-Jordon. (In Arabic).

(GHALEB A’NABSEH).

מוחמד, אמארה )2010(. השפה הערבית בישראל: הקשרים ואתגרים. ירדן: דיראסאת ערב מרכז 

למדיניות ומשפט, דאר אל הודא ודאר אל-פחר.

196 )ג’אלב ענבסה(        
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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 פועל 

לקידום התפיסה שלפיה הספרות לילדים ולנוער היא תחום דעת בפני עצמו ,הראוי 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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נספח: פרסומי הסגל בשנת 2010 
השלמות לחוברת 2010

מאמרים בכתבי עת مقاالت في مجله علمية
אדאאת, 3, עמ’  אגבאריה, מוסא )2010(. הגיל הכרונולוגי הנקבע לבגרות בהלכה האסלאמית. 

.246-225

إغبارية، موسى )2010(. حتديد البلوغ بالّسّن في الشريعة اإلسالمية. إضاءات، 3, 225-246.

אבוהב, אורית )2010(. על טובה גמליאל, אסתטיקה של הצער: תרבות הקינה של נשות תימן 

בישראל. סוציולוגיה ישראלית, יב )2(, 498-496. 
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Forward 
A. Publications and Artistic Works    1 
 Books        1

 Edited works       2

 Book chapters       3 

 Journal articles       9

 Art exhibits        13

 Conference papers      16

 Research reports      27

B. College Journals      29
 Moed (Jewish studies) 

 Hamidrash (Art and culture)

 al-Hasad (The Harvest) 

 Olam Katan (Studies of children’s literature & culture) 

Appendix: Addenda to the 2010 report    36
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