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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 עת, 

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

לאמנות, 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(

פרופ’ ענת סטבנס

ראש רשות המחקר

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

אשר, ד’ )2013(. המעגל הקרוב: צבאות ערב בעידן המלחמה בין מדינות. בן שמן: מודן.

ברונפלד-שטיין, ח’ )2012(. פנטזיה של מדינה: תצלומי חיילות צה”ל וארוטיזיציה של המיליטריזם 

האזרחי בישראל. תל אביב: רסלינג.

גולדברג, א’ )2013(. התמכרות,  הסתגלות למאסר ומועדות )רצידביזם( בקרב אסירים בישראל.   

תל אביב: מרכז המחקר, המכללה לביטחון לאומי.

גתי, י’ )2013(. חוזרים לתנ”ך. ירושלים: ראובן מס.

הביטחון,  מודן-משרד  שמן:  בן  אובמה.  ועד  העתיקה  מיוון  הרטוריקה:  אמנות   .)2013( י’  גתי, 

אוניברסיטה משודרת.

דהן, א’  וצדוק, א’ )2012(. מלקות לחרות - מבט אישי ומקצועי על ליקויי למידה והפרעות קשב 

וריכוז. הקיבוץ המאוחד ומכון מופ”ת. 

דקל, ט’ )2013(. נשים והגירה - מגדר ואמנות בישראל בעידן טרנס-לאומי. תל אביב: רסלינג.

הופמן, ע’ )2012(. המהפכה של הרוח: נאורות והמהפכה בצרפת של המאה ה-18. תל אביב: רסלינג.

הלפרן, ר’ )2013(. היכן אני נמצאת?: פרספקטיבות מגדריות על מרחב. הרצליה: קרן פרידריך אברט.

הלפרן, ר’ )2013(. גוף בלא נחת- ספרות הנשים הישראליות 2005-1985. בני ברק: הקבוץ המאוחד.

ותד, ע’ וסיון, ד’ )2012(. 3 חיבורי הדקדוק של ר’ יהודה חיוג’, במקורם הערבי ובתרגומם לעברית 

חדשה: מהדורה בקורתית. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
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ירושלמי, מ’ )2013(. “מעשיהו”- מעשה ומעשיות 1995-2011. ירושלים: כרמל.

כוכבי-רייני, צ’ )2013(. מלכת הקונכיה: ספור חייה הסוערים של נעמי פרנקל )3 כרכים(. ירושלים: גפן.

כסלו, א’ )2013(. על סף הארץ המובטחת - תיאור ההכנות לכניסה לארץ ומקומו בהתהוות התורה. 

ירושלים: מאגנס, האוניברסיטה העברית.

כרמון, מ’ )2012(. השמונה ביוני: רומן. תל אביב: מסדה.

כרמון , מ’ )2012(. שגעון מחפש משמעות. תל אביב: מסדה.

סדי נקר, מ’ )2013(. אוקסנה. תל אביב: אחוזת בית. 

עזוז, י’ )2012(. מהרסייך ומחריבייך מאוהבייך יצאו - על תהליך התמוססות היהודיות במערביות 

)מפרדיגמה לסברה(. תל- אביב: מכון מופ”ת.

פלג, א’ )2013(. לך לך- מסעי האבות בסיפורי המקרא. תל אביב: רסלינג.

שליטא, ר’ )2013(. דיאלוג עם אמנות: הדרכה דיאלוגית לאמנות בת זמננו. תל אביב: מכון מופ”ת.

תמרי, ד’ )2012(. האומה החמושה: עלייתה ושקיעתה של תופעת המילואים בישראל. בן שמן: מודן.

Aizikovitsh-Udi, E. (2012). Developing critical thinking through probability models, 

intuitive judgments and decision-making under uncertainty. Germany: LAP Lambert 

Academic Publishing.

Amara, M. (2013). Arabic language in Israel: Vision and Challenges. Nazareth: Dirasat-

Arab Center for Law and Policy, Follow-Up Committee on Arab Education and Arab 

Pedagogical Council. (In Arabic).
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Cohen-Gewerc, E., & Stebbins, R. A. (2013). Serious leisure and individuality. Montreal: 

McGill-Queen’s University Press.

Dekel, T. (2013). Gendered - Art and feminist theory. Newcastle, U.K: Cambridge 

Scholars Publishing.

Klieger, A., Wagner, T., & Fragman, A. (2012). Same curriculum - different cultures: 

Same knowledge and attitudes concerning socio - scientific issues?. Germany: LAP 

Lambert Academic Publishing GmbH & Co. 

Sasson, U. (2012). Tolerance of Jews in the USA and in Israel: Implications for the 

Israeli-Palestinian peace process. Charleston, SC: Create Space.



 5

עריכת ספרים  حترير كتب
אבישר, ג’ ורייטר, ש’ )עורכות(, )2013(. שילובים: מהלכה למעשה. חיפה: אחוה.

אלפרט, ב’ ושלסקי, ש’ )עורכים(, )2013(. הכתה ובית הספר במבט מקרוב: מחקרים אתנוגרפיים 

על חינוך. תל אביב: מכון מופ”ת.

הרצוג, א’ ושדמי, א’ )עורכות(, )2013(. בשר ודמים-זנות, סחר בנשים ופורנוגרפיה בישראל. חיפה: 

פרדס.

כהן-אלמגור, ר’, ארבל-גנץ, א’ וכשר, א’ )עורכים(, )2012(. אחריות ציבורית בישראל. תל-אביב: 

הקיבוץ המאוחד והמרכז לאתיקה משכנות שאננים.

פרגמן, א’ )עורך(, )2012(. נמר מניר: אוסף סיפורים מאת זכריא תאמר. תל אביב: רסלינג.

קלויר, ר’ וקוזמינסקי, ל’ )עורכות(, )2012(. הבניית זהות מקצועית: תהליכי הכשרה ופתוח מקצועי 

של מורים בישראל. תל אביב: מכון מופ”ת.

קליגר, א’ והופמן, ע’ )עורכים(, )2012(. הכל עניין של יוזמה - יוזמות כמקדמות פיתוח מקצועי 

במערכי שותפות מכללה-שדה. תל אביב: מכון מופ”ת.
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פרקים בספרים  فصول في كتب 
כהן- ר’  בתוך  ציבוריות.  במועצות  ציבור  אנשי  של  הציבורית  אחריותם   .)2012( ר’  ראס,  אבו 

אלמוג, א’ ארבל-גנץ וא’ כשר )עורכים(, אחריות ציבורית )עמ’ 338-326(. ירושלים: הוצאת הקיבוץ 

המאוחד-המרכז לאתיקה. 

אבישר, ג’, משה, ע’  וליכט, פ’ )2013(. אלה ערכי היסוד של מדינה דמוקרטית שוויונית: תפיסות 

של קובעי מדיניות במשרד החינוך באשר לשילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך 

הכללי. בתוך ג’ אבישר וש’ רייטר )עורכות(, שילובים: מהלכה למעשה )עמ’ 48-25(. חיפה: אחוה.

אוסטרייכר, ר’ )2012(. בעלי חיים בערבה. בתוך י’ גלעדי )עורך(, ערבה אין קץ - נוף, טבע ואדם 

בערבה )עמ’ 85-66(. עין יהב: הוצאת ערבה.

אוסטרייכר, ר’ )2012(. השפעת שטחי החקלאות על האקולוגיה וההתנהגות של הזנבן הערבי. בתוך 

י’ גלעדי )עורך(, ערבה אין קץ - נוף, טבע ואדם בערבה )עמ’ 262-273(. עין יהב: הוצאת ערבה.

אוסטר-לוינץ, ע’ וקליגר, א’ )2012(. ימים מקוונים לפיתוח קהילה מקצועית: בית ספר לפיתוח 

מקצועי )PDS( כמזמן יוזמות. בתוך א’ קליגר וע’ הופמן )עורכים(, הכל עניין של יוזמה - יוזמות 

כמקדמות פיתוח מקצועי במערכי שותפות מכללה-שדה )עמ’ 121-101(. תל אביב: מכון מופ”ת.

אמארה, מ’ )2013(. מעמדן של הערבית והעברית בנוף הלשוני בישראל ובירושלים המזרחית. 

בתוך נ’ ברזילי )עורכת(, במקום בו תרבויות נפגשות, )עמ’ 26-18(.  קירית טבעון: אורנים המכללה 

האקדמית לחינוך, הפקולטה ללימודים מתקדמים. 

אקשטיין, ד’ ושגיא, ט’ )2012(. כלים שלובים להצלחה: שותפות בין מורים, מדריכות פדגוגיות 

וע’ הופמן  א’ קליגר  מיוחד בהוראת ספרות בכיתת קידום. בתוך  ולחינוך  וסטודנטים לספרות 

)עורכים(, הכל עניין של יוזמה - יוזמות כמקדמות פיתוח מקצועי במערכי שותפות מכללה-שדה 

)עמ’ 152-123(. תל אביב: מכון מופ”ת.
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ארבל-גנץ, א’ )2012(. טיפולוגיה וביטויים התנהגותיים של אחריות ציבורית וחובת הדיווחיות. 

אחריות ציבורית בישראל )עמ’ 83-47(.  בתוך ר’ כהן-אלמגור, א’ ארבל-גנץ וא’ כשר )עורכים(, 

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד והמרכז לאתיקה משכנות שאננים. 

ברוטין, ב’ )2013(. אבנר בר חמא: בין זיכרון פרטי לזיכרון לאומי. בתוך ח’ פנחס-כהן )עורכת(, 

אבנר בר-חמא - רטרוספקטיבה )1995-2011( )עמ’ 92-83(. ירושלים: ראובן מס.

ברש, א’ ומנדל, ר’ )2012(. מתמטיקה וחינוך מיוחד- הילכו שינהם יחדיו?. בתוך א’ קליגר וע’ הופמן 

)עורכים(, הכל עניין של יוזמה - יוזמות כמקדמות פיתוח מקצועי במערכי שותפות מכללה-שדה 

)עמ’ 173-153(. תל אביב: מכון מופ”ת.

גבע, ד’ )2012(. לצוד את  לצוד את הזמן. בתוך א’ פרי וא’ כורם )עורכים(, קולנוע דרום - הגות 

וביקורת )עמ’ 119-107(. תל-אביב: רסלינג והמכללה האקדמית ספיר.

יהודיים  )2012(. דילמות בהכשרת סטודנטים ערבים להוראת גאוגרפיה בבתי ספר  גרייצר, א’ 

במערך ה-PDF. בתוך א’ קליגר וע’ הופמן )עורכים(, הכל עניין של יוזמה - יוזמות כמקדמות פיתוח 

מקצועי במערכי שותפות מכללה-שדה )עמ’ 195-175(. תל אביב: מכון מופ”ת.

וליווי של תלמידים  י’, מושקוביץ, ש’ ורוסק ס’, )2012(. מערך תמיכה  ג’, פארמן,  דהן, א’, אבן, 

במסגרת בתי ספר לפיתוח מקצועי בקריית חינוך ניסויית “דרור” ובבית הספר העל- יסודי “עמי 

אסף”. בתוך א’ קליגר וע’ הופמן, )עורכים(, הכל עניין של יוזמה - יוזמות כמקדמות פיתוח מקצועי 

במערכי שותפות מכללה-שדה )עמ’ 83-62(. תל אביב: מכון מופ”ת.

ווגל, ג’ ושרוני-יצחק, ו’ )2013(. מורים ופרחי הוראה עם ליקויי למידה: ניתוח על של מחקרים. 

בתוך ג’ אבישר ור’ רייטר )עורכות(, שילובים: מהלכה למעשה )עמ’ 108-77(. חיפה: אחווה. 

כהן-אלמגור, ר’ וארבל-גנץ, א’ )2012(. סיכום: על האחריות הציבורית. בתוך ר’ כהן-אלמגור, א’ 

ארבל-גנץ וא’ כשר )עורכים(. אחריות ציבורית בישראל )עמ’ 591-578(. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד 

והמרכז לאתיקה משכנות שאננים. 
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בית ספר קדמה.  סיפור המקרה של  ביקורתית:  ופדגוגיה  בגרות  בחינות   .)2013( ד’  מרקוביץ’, 

בתוך י’ יונה ונ’ מזרחי )עורכים(, חינוך בישראל: מבט ביקורתי )עמ’ 306-288(. תל אביב וירושלים: 

הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ליר.

מרקוביץ’, ד’ )2013(. חינוך לאזרחות משתתפת במרחב חברתי מרובד. בתוך ב’ אלפרט וש’ שלסקי 

)עורכים(, הכיתה ובית הספר במבט מקרוב: מחקרים אתנוגרפיים על חינוך )עמ’ 229-207(. תל 
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פרנקל, ק’ )2013, מאי(. והבית שלי עומד על האדמה: מרחבים טופוגרפיים. )סדנה באמנות חזותית( 

הרצאה בכנס: Art as Therapy, קיסריה.

פרנקל , ק’ )2013, יולי(. כחומר ביד היוצר: פיסול כאמצעי להתערבות טיפולית. הרצאה בכנס 

פיסול ועוד פיסול ועוד... כחומר ביד היוצר: פיסול כאמצעי להתערבות טיפולית, תל חי.

פרנקל, ק’ )2013, יולי(. שיבושי לשון ואפשרויות חיבור:  עבודה עם רדי מיידס בטיפול באמנות. 

הרצאה בכנס פיסול ועוד פיסול ועוד... כחומר ביד היוצר: פיסול כאמצעי להתערבות טיפולית, 

תל חי.

פרנקל, ק’ ורינת ש’ )2013, דצמבר(. שפת האובייקטים: בין הקבוע והמתהווה בעבודה עם רדי 

מיידס בטיפול באמנות. הרצאה בכנס י.ה.ת. על קו התפר, ירושלים.

פרסקו, ב’ )2012, דצמבר(. תפיסות אנשי הסגל את המתווים החדשים בהכשרה להוראה. הרצאה 

בכנס: מאה שנים של מחקר וחדשנות בחינוך, בהכשרת מורים ובחינוך מוזיקלי, תל-אביב. 

 Padina רמות, מ’, דובינסקי, צ’, פינחסוב, י’ ואילוז, ד’ )2012, יוני(. שינויים פיזיולוגיים במקרו-אצה

Pavonica  באתרים מזוהמים מול נקיים בחופים סלעיים. פוסטר בכנס השנתי ה-9 של העמותה 

הישראלית למדעי הימים: יציבות ושינוי בסביבות הימיות של ישראל, עמק הירדן.
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 High-order thinking skills as reflected in keywords in יולי(.   ,2013( נ’  ורגוניס,  ג’  שילה, 

 .questions in two (considerably) different disciplines - linguistics and computer science

הרצאה בכנס הבין-לאומי השישי להכשרת מורים: חינוך משנה מציאות, ירושלים.

רינת-גורביץ’, ש’ )2012, דצמבר(. מפגשירה. הרצאה בכנס  י.ה.ת. על קו התפר, ירושלים.

 .A Land and Its dolls: Israeli souvenirs and national identity .)שנהב-קלר, ש’ )2012, יולי

הרצאה בכנס ה-40 של האגודה האנתרופולוגית הישראלית: תרבות? מבטים אנתרופולוגיים, עפולה.

ושעתוק האותנטי.  יצירה, המצאה  בין  חומרית  עדות  מזכרות:  דצמבר(.   ,2012( ש’  שנהב-קלר, 

הרצאה ביום עיון בנושא: Souvenirs, ירושלים. 

שנקר-שרק, ד’ )2012, מאי(. מחשבות חדשות על עובדי קבלן במגזר הציבורי. הרצאה בכנס החברה 

הישראלית פוסט מחאת 2011, עפולה.

מי שמך לשופט? הפרטת האחריות למשפט בישראל: פנים לכאן  ד’ )2012, מאי(.  שנקר-שרק, 

ולכאן. הרצאה בכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה, חיפה.

Abu-Ghosh, S., Fixler, D., Dubinsky, Z. & Iluz, D. (2013, March). Effect of fluctuating 
light on photosynthesis enhancement and xanthophyll cycle in microalgae. Paper 
presented at the 10th Annual Conference of the Israeli Association for Aquatic Sciences 
(IAAS), Emek Heffer, Israel.

Abu Rass, R. (2012, December). Conceptual change among Arab student teachers. 
Paper presented at the 100 Years of Research, Innovations & Discourse in Education: 
Teacher Education and Music Education, Tel Aviv, Israel.

Abu Rass, R. (2013, May). Multicultural education in Canada. Paper presented at the 
14th Jerusalem Conference in Canadian Studies: Canada and Israel in a Changing 
World, New Trends and Directions, Jerusalem, Israel.
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Abu Rass, R. (2013, June). Multicultural education: Considering the marginalized: 
A comparison between Canada & Israel. Paper presented at the XV Comparative 
Education World Congress: New Times, New Voices, Buenos Aires, Venezuela.

Abu Rass, R. (2013, June). Revisiting the dolers report. Participating in a panel at the 
XV Comparative Education World Congress: New Times, New Voices, Buenos Aires, 
Venezuela.

Alpert, B. Shlasky, S. & Sabar Ben-Yehoshua, N. (2012, September). Ethnographic 
research on education in Israel: Trends and directions. Paper presented at The European 
Conference on Educational Research (ECER), Cadiz, Spain.

Alpert, B., Shel, T., Arar, K. & Markovitch D. (2013, July). Considerations concerning the 
choice of teaching as a profession:  A close look at the school and the classroom: In what 
ways can ethnographic research inform practice? Roundtable at the 6th International 
Conference on Teacher Education: Changing Reality Through Education, Jerusalem, 
Israel. 

Arnon, R., Plaut, A.,  Alpert, B. & Antin, P. (2013, July). Beliefs of teachers and teacher 
educators concerning the relationship between subject matter and pedagogy. Paper 
presented at the 6th International Conference on Teacher Education: Changing Reality 
Through Education, Jerusalem, Israel.

Arnon, R., Frenkel, P. & Rubin, E. (2013, July). Considerations concerning the choice 
of teaching as a profession. Paper presented at the 6th International Conference on 
Teacher Training: Changing Reality Through Education, Jerusalem, Israel.

Avissar, G. & Vogel, G. (2012, May). Implementing the inclusion program was an 
amazing experience: Analyzing narratives of Israeli student-teachers following a practicum 
with children with severe disabilities. Paper presented at the 6th TEPE Conference, 
Warsaw, Poland.
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Avissar, G. (2012, May). Exploring three models of teacher training for inclusion in 
Israel. Paper presented at the 6th TEPE Conference, Warsaw, Poland.

Avissar, G. & Licht, P. (2012, September). Perceptions of policy makers in Israel with 
regard to the education of students with special educational needs: an exploratory 
study. Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER), 
Cadiz, Spain.
 
Avissar, G. (2012, September). Professional development of teacher educators: benefits 
to teacher education colleges as perceived by those in leadership positions at the 
colleges. Paper presented at the European Conference on Educational Research 
(ECER), Cadiz, Spain.

Avissar, G. & Vogel, G. (2013, July). “The morning after”: Examining pitfalls in conducting 
a multi-stage study. Paper presented at the 6th International Conference on Teacher 
Education, Jerusalem and Tel-Aviv, Israel.

Avissar, G. (2013, July). The perceptions of two groups of stakeholders in Israel 
with regard to the inclusion of students with special educational needs (SEN). Paper 
presented at the 6th International Conference on Teacher Education, Jerusalem and 
Tel-Aviv, Israel.

Bonny-Noach, H. (2012, February). Implementation of the anti-alcohol abuse strategy 
in university and college campuses in Israel. GAPC Conference Book   From the Global 
Alcohol Strategy to National and Local Action.  Bangkok, Thailand.

Bonny-Noach, H. (2013, April). Women as victims in the family. Chair of session at 
the Conference on Violence, Conflicts and Unity in Family Context: ‘A Reappraisal of 
Therapeutic and Judicial Doctrines’, Ariel, April 2013.
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Bonny-Noach, H. (2013, April). Women as victims in the family. Chair of session at 
the Conference on Violence, Conflicts and Unity in Family Context: A Reappraisal of 
Therapeutic and Judicial Doctrines, Ariel, Israel. 

Brownfield-Stein, C. (2012, February). A genealogy of one 1948’s photograph: Nation-
state building in between visual history, oral history and written history. Paper presented 
at The International Conference on Oral History (AISO), Umm el Fahem, Israel.

Brownfield-Stein, C. (2012, July). The hidden voices of Jaffa: Between an orange and 
a city. Paper presented at the Annual Conference of the International Visual Sociology 
Association: Re-Visualization the City, New York, USA.

Brutin, B. (2012, June). Holocaust, Zionism and Israeliness in Israeli art. Paper presented 
at the 28th Annual AIS Conference: Multicultural Israel in a Global Perspective: Between 
One Society and Many Societies, Haifa, Israel.

Brutin, B. (2012, December). Commemorating Janusz Korczak in visual art and 
monuments. Paper presented at the International Conference Jewish Communion of 
Place, Culture and Memory. Krakov, Poland.

Brutin, B. (2013, February). The aesthetics of Israel Bernbaum’s Murals. Paper presented 
at the George Segal Gallery Art Exhibition and Lecture Series. Montclair, New Jersey, 
USA.

Brutin, B. (2013, February). In the artist’s eyes: Art of the Holocaust. Paper presented 
at the George Segal Gallery Art Exhibition and Lecture Series. Montclair, New Jersey, 
USA.

Brutin, B. (2013, June). Two ways: Representations of the Holocaust in Israeli art.  
Paper presented at the 29th Annual AIS Conference: Israel in the International Arena: 
Scholarship, Imagery, Discourse and Public Policy, Waltham, Massachusetts, USA.
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Cohen-Evron, N. (2012, June). Art curriculum strategies addressing deep-rooted and 
ongoing conflicts. Paper presented at International Society for Art Education Conference, 
Limassol, Cyprus. 

Cohen-Evron, N. (2013, July). The use of sketchbooks in the transition from kindergarten 
to school. Paper presented at International Society for Art Education Conference, 
Canterbury, UK.

Dekel, T. (2013, June). Questioning gender and ethnicity: Appropriation and reuse in 
the feminist pattern and decoration art movement. Paper presented at the International 
Conference Use/Reuse/Refuse: Art in Transition, Tel Aviv, Israel.

Dekel, T. (2012, November). Feminist art in Israel: Between local and Global. Paper 
presented at FAHC: The 3rd Annual Feminist Art History Conference, Washington 
D.C, USA.

Dekel, T. (2013, November). Feminist Mizrahi women artists in Israel. Paper presented 
at the FAHC: The 4th Annual Feminist Art History Conference, Washington D.C., USA.

Diamant ,I. & Cohen, R. (2013, July). Online Internship Workshops for Teachers at the 
Induction phase: Do they work?  Paper presented at the 6th International Conference 
on Teacher Training: Changing Reality Through Education, Jerusalem, Israel.

Fresko, B., Lidor, R., Talmor, R., Feigin, N., & Kupermintz, H. (2013, July). The 2007 
Reform in teacher education programs in Israel: How did the academic colleges for 
teacher preparation perceive and implement the reform? Paper presented at the 6th 
International Conference on Teacher Training: Changing Reality Through Education, 
Jerusalem, Israel.

Geva, D. (2013, July). The documentarian as philosopher. Paper presented at the 
Conference on the “Beyond Film”, Amsterdam, Holland.
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Geva, D. (2013, July). Documentary praxis as a function of the extended sign of the 
documentarian. Paper presented at the Poetics and Politics of Documentary Film, 
Helsinky, Finland.

Goldman, D., Ben-Zvi, A. O. & Drenik, Y. (2012, March). Human nature: Chemical 
engineering university students’ attitudes about human relationships with the natural 
world. Proceedings of the 2012 NARST Annual International Conference, Indianapolis, 
USA.

Haj Yehia, K. (2012, June). Reasons and factors for obtaining PhD’s abroad; the 
case of Arab Palestinians from Israel. Paper presented at the conference: Knowledge 
Crossing Borders, Pennsylvania, USA. 

Haj Yehia, K. (2013, February). The Accessibility of higher education among Arabs in 
Israel: Motives and issues. Paper presented at the conference Contemporary Issues 
in Israeli Politics and Society, Bucharest, Romania.

Himi, H. & Bonny-Noach, H. (2013, July). Professional and personal attitudes of 
teaching college students towards psychoactive substances. Poster presented at 
The 6th International Conference on Teacher Education: Changing Reality Through 
Education, Jerusalem, Israel.

Hod-Shemer, O., Zimerman, H. & Wertheim, C. (2013, July). Kindergarten children’s 
understanding of fairness. Paper presented at The 6th  International Conference on 
Teacher Education: Changing Reality Through Education, Jerusalem, Israel.

Keinan, A., Oster-Levinz, A. (2013, July). Pedagogical Innovations as viewed by Heads 
of programs and lecturers. Paper presented at The 6th International Conference on 
Teacher Education: Changing Reality Through Education, Jerusalem, Israel.



44 ן מחקר, עיון ויצירה-המכללה האקדמית בית ברל-2012-3

Klieger, A. & Wagner, T. (2013, July). Teacher education: What is the role of a steering 
committee in professional development schools? Paper presented at the 6th International 
Conference on Teacher Training: Changing Reality Through Education, Jerusalem, 
Israel.

Licht, P. & Avissar, G. (2013, August). Who is responsible for this child? Perceptions 
of policy makers in Israel with regard to the inclusion of students with special needs 
(SEN). Paper presented at the 38th Annual Conference of the ATEE (Association for 
Teacher Educators in Europe), Halden, Norway.

Lidor, R. Talmor, R., Feigin, N. Fresko, B. & Kupermintz, H. (2013, July). A study on 
the 2007 Reform made in the teacher preparation programs in Israel: Difficulties and 
challenges. Paper presented at the 6th International Conference on Teacher Training: 
Changing Reality Through Education, Jerusalem, Israel.

Markovich-Yafa, D. (2013, July). Innovation in alternative teacher education programs 
in Israel. Paper presented at the 6th International Conference on Teacher Training: 
Changing Reality Through Education, Jerusalem, Israel.

Meir, A. (2012, September). The Sacrifice of Isaac as a test of Abraham - The power 
of ‘emuna’: A study in past and modern Jewish sources. Paper presented at Limmud 
FSU, Saint Petersburg, Russia. 

Mevorach, M. & Avissar, G. (2012, November). Programme for development of teacher 
educators’ research abilities. Paper presented at the 2012 International Conference 
of the International Professional Development Association (IPDA), Birmingham, UK.

Mevorach, M. & Avissar, G. (2013, July). Developing the research abilities of teacher 
educators: A two-year study program. Paper presented at the 6th  International Conference 
on Teacher Education, Jerusalem and Tel-Aviv, Israel.
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Miron. M., Mevorach, M. & Avissar, G. (2013, July). How can we develop teacher 
educators’ research abilities? Paper presented at the 38th International Conference 
on Improving University Teaching, Santiago, Chile.

Nagar, G., Goldstein, O., Avidov-Ungar, O., Asaf, M., Oster-Levinz, Anat, Ganaeem, 
A., Forkosh-Baruch, A., Peled, R., Peled, Y., Sternlicht, O., Shonfeld, M. (2013, July). 
Evaluating the implementation of the national initiative in Israeli teacher education. 
Paper presented at the 6th International Conference on Teacher Training: Changing 
Reality Through Education, Tel Aviv, Israel.

Nasser-Abu Alhija, F. & Hayosh, T. (2013, July). “After the bell: Leisure and extracurricular 
among Arab adolescents”. Paper presented at the 6th International Conference on 
Teacher Training: Changing Reality Through Education, Tel Aviv, Israel.

Naveh, N. & Harel, Y. (2013, July). Sociology teachers’ perceptions of ways of teaching 
sociology in high schools. Paper  presented at the 6th International Conference on 
Teacher Training: Changing Reality Through Education, Jerusalem, Israel. 

Padva, G. (2012, September). Animating the sixties: Yearning for nostalgia in Arte’s self-
promotion campaign summer of the Sixties (2010). Paper presented at the conference 
Flashbacks: Nostalgic Media and Mediated Forms of Nostalgia, Geneva, Switzerland.

Padva, G. (2012, September). Music was my first love (chair). Paper. presented at the 
conference Flashbacks: Nostalgic Media and Mediated Forms of Nostalgia, Geneva, 
Switzerland. 

Padva, G. (2012, June). The emergence of the new Israel religious queer cinema. 
Paper presented at The 2nd Annual London Film and Media Conference: Film and 
Media 2012, London, England.
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Padva, G. (2013, June). Camp, oriental identities and ‘Bourekas’ television in the Israeli 
gay sitcom Mommy Queerest (Johnny). Paper presented at The 3rd Annual London 
Film and Media Conference: Film and Media 2013, London, England. 

Padva, G. & Ben-Natan, O. (2013, June). Intercultural language as comic device in 
the Israeli internet sitcom Pinney. Paper presented at The 3rd Annual London Film 
and Media Conference: Film and Media 2013, London, England. 

Ragonis N. (2012, July). Integrating the teaching of algorithmic patterns into computer 
science teacher preparation programs. Paper presented at The 17th Annual Conference 
Innovation and Technology in Computer Science Education - ITiCSE, Haifa, Israel. 

Ragonis, N, & Shilo, G. (2013, March). What is it we are asking: Interpreting problem-
solving questions in computer science and linguistics. Paper presented at SIGCSE,13: 
The 44th ACM Technical Symposium on Computer Science Education: The Changing 
Face of Computer, Denver, Colorado, USA. 

Ragunis, N. & Shilo, G. (2013, July). Higher-order thinking skills as reflected in keywords 
in questions in two (considerably) different disciplines: Linguistics and computer science. 
Paper presented at the 6th International Conference on Teacher Training: Changing 
Reality Through Education, Jerusalem, Israel

Ramot, M., Dubinsky, Z. & Iluz, D. (2013, March). The influence of ocean acidification 
on the physiology of the brown alga Padina (sp.) as a model of its effects on calcification 
processes. Poster presented at the 10th  annual conference of the Israeli Association 
for Aquatic Sciences (IAAS), Michmoret,  Israel.

Reichenberg, R., Avissar, G. & Sagee, R. (2012, November). ‘I owe my tutor much 
of my professional development’: Looking at the benefits of tutoring by colleagues as 
perceived by the tutees. Paper presented at the 2012 International Conference of the 
International Professional Development Association (IPDA), Birmingham, UK.
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Romi, S. (2012, June). Chairman of a symposium about how to integrate the outdoor 
learning environment. presented at the conference: Education in Israel: Between two 
contrasting pedagogical approaches, Tel-Aviv, Israel.

Romi, S. & Etzion, D. (2012, September). Presentation of typology of youth in EUSARF 
2012. Paper presented at the conference: All our Children, Glasgow, Scotland.

Romi, S. (2012, December). Presentation of non-formal education in a changing reality. 
Paper presented at the conference Ma Hakesher? (What is the connection?) Therapeutic 
and care elements in the non-formal environment, Herzelia, Israel

Romi, S., Sela-Shayovitz, R., Yair, G. & Grupper, E.  (2013, July). Symposium about 
non-formal education in an altering reality. Paper presented at the 6th International 
Conference on Teacher Training: Changing Reality Through Education, Jerusalem, Israel. 

Romi, S. & Kali, A. (2013, July). Haredi culture and the phenomenon of dropping out 
in Haredei society. Paper presented at the 6th International Conference on Teacher 
Training: Changing Reality Through Education, Jerusalem, Israel. 

Romi, S. & Ben-David, Y. (2013, July). The relationship between well-being and attachment 
style and family support among adolescents with various levels of exposure to ongoing 
security threats. Paper presented at The European Conference on Psychological 
Assessment (ECPA) San-Sebastian, Spain..

Russak, S. (2012, May). Building learner profiles for EFL reading intervention through 
the use of the ABLE (Assessing Basic Literacy in English) Kit. Paper presented at the 
ACROLT Conference, Ra’anana, Israel.

Russak, S. (2012, April). Are the sources of difficulties for native Hebrew speakers leaning 
Arabic as a foreign language phonological, orthographic or both? Paper presented at 
the Writing Systems Workshop, Haifa, Israel. 
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Shenhav, S. (2012, June). Israeli souvenir dolls between nationalism and multiculturalism. 
Paper presented at the 28th Annual Conference of The Association for Israel Studies, 
Haifa, Israel. 

Shenhav, S. (2013, August). A land and its dolls: Collections, collectors, curation and 
memory. Paper presented at ICOM - International Council of Museums, International 
Committee of Museums of Ethnography, Rio de Janeiro, Brazil. 

Shilo, G. & Shilo, L. (2013, June). Writing style of young physicians in the computer 
and internet era. Paper presented at the National Association of Professors of Hebrew, 
New York conference, New York, U.S.A. 

Shmallo, R., Ragonis, N. & Ginat, D. (2012, July). Fuzzy OOP: Expanded and reduced 
term interpretation. Paper presented at The 17th Annual Conference Innovation and 
Technology in Computer Science Education - ITiCSE, Haifa, Israe.  

Steinhardt, M. (2013, July). The training of art teachers from a historical perspective. 
Paper presented at the 6th International Conference on Teacher Training: Changing 
Reality Through Education, Jerusalem, Israel., 

Yehoshua, Y., Tompf, M., Koberg, M., Kinel-Tahan, Y., Iluz, D.,  Gedanken, A. & 
Dubinsky, Z. (2013, June). Microalgae to biofuels - A step towards sustainability. Poster 
Presented at The BIO World Congress Industrial Biotechnology and Bioprocessing, 
Montreal, Quebec, Canada. 

Zimerman, H. & Ofir, L. (2013, July). What makes pedagogical instruction a profession? 
Paper presented at the 6th International Conference on Teacher Training: Changing 
Reality Through Education, Jerusalem, Israel. 
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דוחות מחקר تقرير بحث علمي

אבו עסבה, ח’, פרסקו, ב’, אבו נסרה, מ’ וקראקא, א’ )2012(. נשירת תלמידים בחינוך הערבי, הבדווי 

והדרוזי - דו”ח ביניים. בית ברל: המכללה האקדמית בית ברל.

אבו עסבה, ח’, פרסקו, ב’ ואבו נאסרה, מ’ )2013(.  נשירת תלמידים בחינוך הערבי, הבדווי והדרוזי 

- דו”ח מסכם. בית ברל: המכללה האקדמית בית ברל. 

אבישר, ג’, גילור, א’, ליכט, פ’ ושביט, פ’ )2013(. תפיסות קובעי מדיניות בנוגע לשילובם של תלמידים 

עם צרכים מיוחדים בחינוך הכללי: השלכות להכשרה ולהתפתחות מקצועית של מורים וגננות. 

שלב ב’.  תל אביב: מכון מופ”ת, רשות המחקר. 

היוש, ט’, היישריק, מ’, יצחק-מונסונגו, ע’ ולזובסקי, ר’ )2013(. תכנית הבתים השיקומיים לנשים 

צעירות המחלימות מהפרעות אכילה. המוסד לביטוח לאומי, המכללה האקדמית בית ברל,  היחידה 

למחקר ולהערכה.

דו”ח מחקר תכנית “המתווים   .)2013( ר’  וטלמור,  ח’  ב’, קופרמינץ,  נ’, פרסקו,  פייגין,  ר’,  לידור, 

המנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל” - מחקר ליווי. תל אביב: מכון מופ”ת. 

שרוני, ו’ ונאטור, נ’. )2012(. דוח הערכה )ביניים( על הקורס: בניית שותפות בין אנשי מקצוע להורים 

לילדים עם צרכים מיוחדים במזרח ירושלים. המכללה האקדמית בית ברל,  היחידה למחקר והערכה.

נאסר-אבו אלהיג’א, פ’ והיוש, ט’ )2012(. בילוי הפנאי והפעילות החוץ-קוריקולריות של תלמידים 

בחינוך הערבי, הבדווי והדרוזי: דוח ילדים. תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב והמכללה האקדמית 

בית ברל. 

נאסר-אבו אלהיג’א, פ’ והיוש, ט’ )2012(. בילוי הפנאי והפעילות החוץ-קוריקולריות של תלמידים 

בחינוך הערבי, הבדווי והדרוזי: דוח בני נוער. תל אביב: אוניברסיטת תל-אביב והמכללה האקדמית 

בית ברל. 
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"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- תשע”ג

דבר העורכים

1 שלמה בכר              גילוי וכיסוי שם האל בסיפור יוסף: בראשית לז, לט 

 18 אלכסנדר רופא       השם ה’ צבאות והמהדורה הקצרה של ספר ירמיה                 

32 יצחק )איציק( פלג   שניות ביחסי ‘אדם אל’ בספר איוב: שתי קריאות או שתי יצירות 

56 דליה מרקס           רבן יוחנן בן זכאי והקמת יבנה: ניתוח והערכת הספור בראי הזמן 

 86 ציונה גרוסמרק      ‘לדידי חזי ההוא אתרא’עולי רגל ועלייה לרגל בספרות חז”ל      

  118 אפרים חמיאל       השפעת שד”ל על פרשנות קאסוטו לתורה                            

151 ישראל רוזנסון       ‘אשה יפת תואר’ ספרותית- עיון במקומן של פרשות               

                             ‘כי תצא’ ו’כי תבוא’ בארבע יצירות                                        

סקירת ספרות

 166 לאה מזור             ‘בראשית ברא’- תורה אורה כגרסתא דינוקותא על: מיריק שניר 

                            )הוגה, מעצבת ועורכת ראשית, בראשית ברא: לקרוא תנך מגיל רך ואילך

183 יצחק )איציק( פלג  על שרה שוב, מעל מישור החולין, עיון בחגי ישראל ובמועדיו 
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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’ -15 הדימוי המוקרן )1(

כושלים הבשילו לדבר שיכונה  ניסיונות  1893, כשלוש שנים בלבד לפני שכמאה שנות  בשנת 

לייחודו של  טען   )Souriau( סוריו  פול  תיאורטיקן האמנות הצרפתי  פילם,   / סינמה   / ראינוע 

דימוי מסוג חדש:

הפנטסמגוריה צריכה לתפוס את מקומה בשורות האמנויות כאחת האמנויות המשפיעות ביותר. 

רבים הם המקרים שבהם בשומענו מוזיקה אנו רואים לנגד עינינו דימויים כאובייקטים להרהור, 

אלא שהם דימויים כמעט לא-חומריים, קלילים, נעים, ולהם רק צל צלה של המציאות, כאילו 

שהם הקרנות מוארות של חלומותינו אשר יוצרו על ידי המוזיקה. אולי בקרוב יופיע ואגנר חדש 

אשר יכתוב אופרה לפנס הקסם — אופרה של מוזיקה חלומית ושל תמונות )tableaux( פנטזיות 

ודמיוניות, הלכה למעשה. 

חלפו כמאה ועשרים שנים. כיום ברור לנו שהטיעון של סוריו היה בעצם נבואה שהתגשמה, גם אם 

בצורות, תכנים, טכניקות ואופני ייצור, הפצה וצריכה שהוא לא יכול היה לחזות. הדימוי המוקרן 

יותר מאשר תפס את מקומו בשורה הקדמית של האמנויות. הוא הפך לנפוץ ולמשפיע ביותר. 

במקומו של ואגנר או מוצרט אחד של העולם הקלאסי, הרומנטי והקדם-מודרני, קיבלנו בתקופה 

מאוד קצרה — קצת יותר ממאה שנה — אלפי קולנוענים ואמנים ששינו, הרחיבו והעמיקו את 

ההגדרה של מהות הדימוי.
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תוכן עניינים  

7 ויהי אור  גלעד מלצר 

 13 הקדמה לביוגרפיה הפילוסופית של הקולנוע על פי ז’יל דלז  אדם אבולעפיה 

33 דימוי-התנועה ושלושת סוגיו — פרשנות שנייה לברגסון  ז’יל דלז 

  57-54 יעל גזית        

59 מעבר לדימוי-התנועה  ז’יל דלז 

  92-96 שי רטנר        

96  )Deep Throat( אינסרט גרון עמוק אלונה פרידברג 

      97-113   Portal, wormhole, flythrough  אוצרת פרויקט מיוחד אלונה פרידברג 

אפרת ויטל, עדו שטרן, גל וולינץ, עלינא דקל, נדב עשור,  

ציון אברהם חזן, כרמל מיכאלי, רומי אחיטוב  

הדימוי הנע והקולנוע הישראלי העכשווי  115 בני בן דור 

 130-133 טליה לינק   

134-137 ליליאנה פרבר  

  139 לאחר להתנגשות הרכבות: רגע בסטודיו של תמר הרפז                 עודד וולקשטיין 

138 תמר הרפז                                                                                                 

152-159   

עבודת מסורת: קול הדימוי בשנקנטמפו                             מיכל בן חורין 

161 ובשמחה גדולה הלילה של נבט יצחק                                                              

160 נבט יצחק                                                                                                         

176-179   

184-187 ניר עברון   

188-191 אורית פרייליך   

193 הקרנת וידיאו — החלל שבין המסכים  ליז קוץ 

218-219 הדס תפוחי          

 221 דימויים במעבר       בוריס גרויס 
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”Al-Hasad“ )אלחצאד” )הקציר“
עורך: פרופ’ מוחמד אמארה

תוכן עינינים
כרך 3, 2013 

احملتويات
7 كلمة رئيس التحرير 

مقاالت
الثابت واملتحول في االنتشار اجلغرافي للعرب الفلسطينيني في إسرائيل

راسم محيي الدين خمايسي   17
عن املفهوم احلقوقي ملساواة األقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل: بني الليبرالية-الفردانية والتحّولية-

اجلماعية)نقد لقرار محكمة العدل العليا اإلسرائيلية بشأن قضية قعدان(

53 يوسف جبارين  
قراءات ناقدة في موضوع التربية القيمية في املجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل

73 جنوان سعادة  
جدالن شفوّيان حول ما هّية األرض املقدسة في القرن السابع عشر-روايات منذ بداية اإلسالم وروايات 

محلّية متأخّرة

غالب عنابسة   95
اشتقاق كلمة من كلمة : اشتقاق لغوي لألفعال عند اللغويني والنحوّيني العرب في القرون الوسطى 

باملقارنة املمكنة مع علم اللغة املعاصر

115 مراد موسى  
الواقع اإلفتراضّي وجتّلياته في القّصة احمللّية القصيرة

147 إميان يونس  
األبيض والبياض في سياقات ثقافية مختلفة وانعكاسهما في الفن األمريكي املعاصر

169 عايدة نصر الله )محاجنة(    
تقييم مرحلة التأهيل من قبل خّريجي املعهد األكادميي العربي للتربية في بيت بيرل

قصي حاج يحيى وسامي محاجنة   199
مواقف طالبات “ كلية تأهيل املعلمني” من العنف في املدارس 

231 سهيل حسنني   
تأثير املنتديات التعليمية املنظمة على حتّسن املهارات التعاونية لدى طلبة علم احلاسوب

265 مؤنس طيبي  
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الهوية اجلماعية للنساء العربّيات العامالت في سوق العمل اإلسرائيلي 

281 موسى حجيرات  
The place of relative clauses in the order of acquisition of complex clauses in Palestinian 
Arabic Vernacular (PAV(

305    Reem Bshara
مراجعات في كتب

حسام متام )2012(. اإلخوان املسلمون: سنوات ما قبل الثورة. القاهرة: دار الشروق

مهند مصطفى   331

بيلد-إحلنان، نوريت )2012(. فلسطني في الكتب املدرسية في إسرائيل: أدجلة الكتب الدراسية في 

املدارس اليهودية. ترجمة مركز مدار: رام الله

Palestine in Israeli School Books: Ideology and Propaganda in Education Library of 
Modern Middle East Studies.

علي حيدر   336
ساسون سوميخ )2012(. مالمح أسلوبّية جديدة في األدب العربي احلديث.

الناشر: مجمع اللغة العربية.

غالب عنابسة   342
بار-تال، دانيال وشنيل، اتسحاق )محرران( )2013(. تأثيرات اإلحتالل املستمر: دروس من املجتمع 

اإلسرائيلّي أوكسفورد: دار النشر جلامعة أوكسفورد )باإلجنليزية(

The Impacts of Lasting Occupation: Lessons from Israeli Society Oxford: Oxford 
University Press

محمد أمارة   347

Contents
Editorial
ARTICALES
RASSEM MUHYIDDIN KHAMAISI/ Constant and Changing Elements in the Geographical 
Distribution of Palestinian Arabs in Israel.    17
YOUSEF JABAREEN/ Ligal Aspects of Palestinian Arab Collective Equality in Israel: 
Liberal-Individualist versus Collective- Transformative Theories (Critique of the Israeli 
Supreme Court’s decision in the Qaadan case).    53
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NAJWAN SA’ADAH/ Critical Readings in Education for Values in Palestinian Arab 
Society in Israel.       73
GHALEB ‘ANABSE/ Two Oral Disputes on the Essence of the Holy Land in the Seventeenth 
Century: Accounts from the Beginning of Islam and Later Local Narratives.  95
MORAD MUSA/ The Derivation of One Word from Another: The Linguistic Derivation 
of Verbs among Arab linguists and Grammarians in the Middle Ages and a Possible 
Comparison with Modern linguistic Science.    115
IMAN YOUNIS/ Virtual Reality and its Manifestations in Local Short Stories. 147
AIDA NASRALLAH (MAHAJNEH)/ White and Whiteness in Various Cultural Contexts 
and their Reflection in Contemporary American art.   169
QUSAY HAJ YEHYA & SAMI MAHAJNEH/ Assessment of the Qualification Stage by 
Graduates of the Arab Academic Institute.    199
SUHEIL HASSAEIN/ Attitudes of Female Students at a Teachers’ Training Colleges 
towards Violence in the Schools.      231
Munis Tibi/ The Influence of Organized Learning Forums on Improving Cooperation 
Skills among Computer Science Students.    265
MUSA HUJEIRAT/ The Collective Identity of Working Arab Women in the Israeli Labor 
Force.         281
Reem Bshara/ The Place of Relative Clauses in the Order of Acquisition of Complex 
Clauses in Palestinian Arabic Vernacular (PAV).     305

Book reviews
Husam, Tamam (2012). The Muslim Brotherhood: The Pre-Revolutionary Years. Cairo: 
Dar al-shuruk (MUHANNAD MUSTAFA)     331
Peled-Elhanan, Nurit (2012). Palestine in Israeli Schoolbooks: Ideology and Propaganda 
in Education. Library of Modern Middle East Studies, Translated by Markaz Madar, 
Ramallah. (ALI HAYDAR)       336
Somekh Sasson (2012). New Stylistic Aspect in the Modern Arabic Literature. Academic 
of the Arabic Language. (GHALEB ANABSEH)    342
Bar-Tal, Daniel and Shcnell, Yitzhak (eds.) (2013). The Impacts of Lasting Occupation: 
Lesson from Israeli Society. Oxford: Oxford University Press (MUHAMMAD AMARA).
         347
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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

“עולם קטן” - גיליון 5: שוליות ומרכזיות : היבטים שונים של שוליות ומרכזיות בספרות ילדים ונוער 

וביחסיה עם מערכות הספרות והתרבות בכללן.  יפורסם בחוברת 2014.
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מפגשי תרבות: מעגל החיים ביהדות באסלם ובנצרות.
עורכים: יהושע גתי ועבד אלרחמן מרעי

כתב עת חדש היוצא מטעם המכללה האקדמית בית ברל.

כתב העת עוסק בהקשרים התרבותיים, הלשוניים והספרותיים שנרקמו בין היהודים, המוסלמים 

והנוצרים, בזרמי ההבעה השונים בעבר ובהווה.

מדברי העורכים: 

“אנו חיים תחת אותה קורת גג וענייננו הוא במפגש ובשיח. לשם כך אנו מבקשים להכיר, לדעת 

ולפתוח צוהר להתוועדות הדדית כשדרכנו היא התרבות”.

גליון 1 )ספט’ 2012(

המאמרים בחוברת עוסקים בחגים היהודיים, תוך שימת דגש על השבת. קבלת שבת חילונית, 

מחשבות על פסח.  כמו כן מובא מאמר המוקדש לחודש הרמאדן אותו כתב מרואן אבו עז’אלה 

מחאגנה מן המכון האקדמי  הערבי לחינוך. ד”ר ג’וני מנסור, מן המכון האקדמי הערבי לחינוך 

מתאר במאמרו את החג הנוצרי, חג “הנביא אליאס”, המצויין מדי שנה בחודש יולי, ולו משמעות 

היסטורית סמלית המתייחסת גם לבצורת. על פי האמונה הנוצרית הרווחת מאר אליאס עדיין חי.

גליון 2  )יולי 2013(

המאמרים בחוברת זו עוסקים במפגשים לשוניים וספרותיים, פירות העטים של התרבות הערבית 

והעברית. המאמרים חוצים כרונולוגית את תקופת המקרא, עבור בספרות ימי-הביניים ועד הספרות 

העברית החדשה בישראל ובאזור. 

תכן העניינים

 4 דבר העורכים  

 5 דוד המלך בספרות החדית’ ובספורי הנביאים - גאלב ענאבסה 

 10 פרק ברטוריקה הנבואית המקראית - יהושע גתי  

 20 השבת כיום שביתה או לא? - שירלי נתן-יולזרי            

 28 שבת לשמואל הנגיד ולרמב”ם בשירה בערבית והעברית - עבד אל רחמן מרעי 
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 37 או חדש על דגמים שיריים קלאסיים: אהבת נעורים בערבית ובעברית - מורסי בדיר 

 45 להשיק כנפיים בשפת האחר - צביה ולדן 

סליחה, של מי הילד הזה לעזאזל?! על משחק התפקידים ההוריים

 59 והילדיים בייצוג מצוקת העובדים הזרים ברומן “אוקסנה” - טל הולץ 

 68 נמר מנייר: ספרות סודית בין בדיון למציאות - אלון פרגמן 

 78 מלכת הקונכייה - ציפורה כוכבי-רייני 

 88 על המחברים 

נספח : פרסומי הסגל בשנת 2011 
השלמות לחוברת 2011

כנסים 

שימקין, ט’ )2011, מאי(. ערפל עוטה נשים בעבריינות מרמה וצווארון לבן. 

הוצג בכנס בינלאומי רב-תחומי בנושא: ‘פשיעה בורוד - נשים, עבריינות וענישה’. אריאל, נתניה. 

Shenhav-Keller, S. (2011). “Ethnicity, identity and collective memory - A gaze at the 

Iraqi and the Libyan heritage museums in Israel”. Presented at the MIMED: Lieux et 

Territories des Migrations en Mediteranee conference, Jerusalem, Israel.

Shimkin, T. (2011, September). Female White Collar Criminals in Israel - Of the Media 

and of Therapy. Presented at the 3rd Annual International Crime, Media & Popular 

Culture Studies Conference, Terre Haute, Indiana.
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Forward 
A. Publications and Artistic Works    1 
 Books        2

 Edited works       5

 Book chapters       6 

 Journal articles       13

 Art exhibits        29

 Conference papers      32

 Research reports      49

B. College Journals      51
 Moed (Jewish studies)      52

 Hamidrash (Art and culture)     53

 Al-Resallah (Pedagogy, literature & science - in Arabic)  55

 Olam Katan (Studies of children’s literature & culture)  58

 Mifgashei Tarbut )Life cycle in Judaism, Islam & Christianity( 59

Appendix: Addenda to the 2011-12 report    60



 63

Graphic design: Ms. Revital Rosenstrum

© The Research Authority, Beit Berl College

February 2015 

Research and Creative Activity
  Mail: rashut.mechkar@beitberl.ac.il Tel: 09-7473157

The Research Authority

Beit Berl College

Doar Beit Berl 4490500

Israel

Prof. Anat Stavans, Director

Ms. Ronit Yedidsion, Coordinator



Beit Berl College
الكلية األكادميّية بيت بيرل

Research
&Creative 

Activity
Scientific & Artistic 

Activit ies of the 

Teaching Staff

2012-3


