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שלום רב,
אני שמחה להציג בפניכם את חוברת אזכורי הפרסומים של חברי הסגל האקדמי במכללת סמינר
הקיבוצים .החוברת מהווה עדות לפעילות המחקרית הרבה והענפה המתרחשת במכללה על ידי
חברי הסגל האקדמי .חוברת זו הולכת וגדלה כל שנה הן מבחינת מספר האזכורים שהיא מכילה
והן מבחינת מספר המרצים ששמם מופיע ,והיא עדות לעשייה המחקרית ההולכת ומתרחבת.

חלק ניכר מן הפרסומים השונים זכה לתמיכתה של המכללה .תמיכה זו כוללת בין השאר מתן
מענקי מחקר למרצים חוקרים ,תמיכה בנסיעה לכנסים מדעיים ,סיוע בתרגומים ,מתן ייעוץ
מתודולוגי ועוד.

אנו מודים לכל אלו ששלחו אלינו את רשימת פרסומיהם ,ומקווים שיתמידו בעבודתם המחקרית
ובפרסומה .אנו מקווים להמשיך להרחיב בעתיד את רשימת הפרסומים ואת רשימת המרצים
המפרסמים.

בברכה,
ד"ר אירית לוי-פלדמן
ראש הרשות למחקר ולהערכה
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דוידוביץ' ,נ' ,פונטנה ,ל' & ,סואן ,ד'" .)2102( .רכבות הזיכרון" והפדגוגיה של השואה .כיוונים
חדשים.070-013 ,01 ,
דוניצה-שמידט ,ס' & ,זוזובסקי ,ר' .)2102( .ביקוש והיצע של מורים במערכת החינוך .שבילי מחקר,
.45-50 ,71
טימור ,צ' .)2102( .עמדות סטודנטים לגבי שילוב מטלה מקוונת א-סינכרונית וקבוצות דיון בפורומים
בתהליך הוראה ולמידה .החינוך וסביבו ,ל"ד.99-002 ,
טימור ,צ' .)2102( .רוח האדם בחינוך :רוח האדם ורוח החינוך .בטאון מכון מופ"ת.25-29 ,54 ,
ירדני ,ר' .)2102( .החיפוש אחר הזהות בתוך המבוך – עיון ביצירות תמוז וא"ב יהושע .החינוך
וסביבו ,ל"ד.209-227 ,
לב ארי ,נ' .)2102( .אמבט טמון בחול :על טבעו של האל-ביתי .פסיכולוגיה עברית,
.http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2841
לב

,1
המילים,
בין
טיפולי.
בסיפור
וכיסוי
גילוי
(.)2102
נ'.
ארי,
http://www.artstherapyjournal.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=14
.depart_id=118153&43056

סואן ,ד' .)2102( .ישראלים? באיזו מידה? – על תפיסת הישראליות של סטודנטים ערבים בקמפוס
עברי .החינוך וסביבו ,ל"ד.049-072 ,
פרוגל ,ש' ,ברתנא-לורנד ,ד' ,לוי-קרן ,מ' & ,ברקאי ,ס' .)2102( .אופקים חדשים או אופקים חשוכים:
על חשיבותו של חינוך לאמנות .הד החינוך.46-47 ,3 ,
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דוחות מחקר וניירות עמדה
ארביב-אלישיב ,ר' & ,שביט-מילר ,ע' .)2102( .מעורבות חברתית בהכשרת מורים :הערכת
תרומותיה לגיבוש ידע ,עמדות ותחושת מסוגלות לתפיסת הסטודנטים והבנת הגורמים
הקשורים לעיצוב חווייתה .דוח מחקר ,הוגש לרשות למחקר ולהערכה .תל אביב :סמינר
הקיבוצים.
הרפז ,ג' .)2102( .עמדות ואפיוני שימוש בספרים אלקטרוניים :סקר בקרב מרצים וסטודנטים
במכללת סמינר הקיבוצים .דוח מחקר ,הוגש לרשות למחקר ולהערכה .תל אביב :סמינר
הקיבוצים.
הרפז ,ג' .)2102( .קורסי קיימות במכללת סמינר הקיבוצים מחקר הערכה ראשוני .דוח מחקר ,הוגש
לרשות למחקר ולהערכה .תל אביב :סמינר הקיבוצים.
צוות הרשות למחקר ולהערכה .)2102( .התמחות פרופסיונלית למורי מורים מכון מופ"ת :התמחות
במחקר והערכה .דוח מחקר ,הוגש למכון מופ"ת .תל אביב :סמינר הקיבוצים.
צוות הרשות למחקר ולהערכה .)2102( .התמחות פרופסיונלית למורי מורים מכון מופ"ת :התמחות
בניהול אקדמי .דוח מחקר ,הוגש למכון מופ"ת .תל אביב :סמינר הקיבוצים.
צוות הרשות למחקר ולהערכה .)2102( .התמחות פרופסיונלית למורי מורים מכון מופ"ת :לימודי
התמחות בהדרכה ,הנחיה והוראה בהכשרת מורים .דוח מחקר ,הוגש למכון מופ"ת .תל
אביב :סמינר הקיבוצים.
צוות הרשות למחקר ולהערכה .)2102( .התמחות פרופסיונלית למורי מורים מכון מופ"ת :לימודי
התמחות בטכנולוגיה ,מידע ותקשורת .דוח מחקר ,הוגש למכון מופ"ת .תל אביב :סמינר
הקיבוצים.
קסן ,ל' ,גולן ,ח' & ,קצין ,א' .)2102( .אורים תכנית הדרכה להורים  .0221-0223דוח מחקר ,הוגש
למרכז הישראלי לשיטות מחקר איכותניות ( .)icqmבאר-שבע :אוניברסיטת בן-גוריון.
שביט-מילר ,ע' & ,רוזנברג ,ק' .)2102( .סקר מלגות :אפיוני מקבלי מלגות לימודים ועמדותיהם לגבי
השפעתן על הרישום ללימודי חינוך והוראה .דוח מחקר ,הוגש לרשות למחקר ולהערכה .תל
אביב :סמינר הקיבוצים.
שמר אלקיים ,ט' & ,לוי-פלדמן ,א' .)2102( .הערכת הקורסים ללמידה מרחוק בבית הספר ללימודים
מתקדמים .דוח מחקר ,הוגש לרשות למחקר ולהערכה .תל אביב :סמינר הקיבוצים.
שמר אלקיים ,ט' & ,רוזנברג ,ק' .)2102( .סקר בעקבות פעילות יום הזכרון תשע"ג לציון רצח רבין
ז"ל .דוח מחקר ,הוגש לרשות למחקר ולהערכה .תל אביב :סמינר הקיבוצים.
שמר אלקיים ,ט' & ,שביט-מילר ,ע' .)2102( .סקר בעקבות שבוע האזרחות הדיגיטלית .דוח מחקר,
הוגש לרשות למחקר ולהערכה .תל אביב :סמינר הקיבוצים.
שמר אלקיים ,ט' & ,שביט-מילר ,ע' .)2102( .סקר בעקבות שילוב נושא חינוך לאזרחות דיגיטלית
בבית הספר לחינוך במכללה להכשרת מורים .דוח מחקר ,הוגש לרשות למחקר ולהערכה.
תל אביב :סמינר הקיבוצים.
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שמר אלקיים ,ט' ,גליקמן ,א' & ,רוזנברג ,ק' .)2102( .הערכת תכנית "הדרך" למניעת השימוש
בסמים ואלכוהול בקרב בני נוער .דוח מחקר ,הוגש לרשות למחקר ולהערכה .תל אביב:
סמינר הקיבוצים.
שריקי ,ע' & ,פטקין ,ד' .)2102( .הכשרת מורים להוראת הגיאומטריה בבית הספר היסודי .ב -ר'
לייקין & ,מ' ירושלמי (עורכים) ,הוראת גאומטריה ,נייר עמדה תוצר של יום גאומטריה
שנערך באוניברסיטת חיפה עם אנשי חינוך מתמטי ומתמטיקאים .חיפה :אוניברסיטת חיפה.
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Paper presented at the Humanistic Foreign Language Teaching and Learning I, Nitra,
Slovakia.
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asynchronous tasks in learning and teaching. Paper presented at the European
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Timor, T. (2012, August). Student-teachers' perceptions of online discussion forums and
continuous asynchronous tasks in learning and teaching. Virtual presentation at the
19th International Conference on Learning, London, United Kingdom.
Timor, T. (2012, February). The EFL teacher as a language diagnostician. Paper presented at
the 8th Annual CamTESOL Conference on English Language Teaching, Phnom Penh,
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Wadmany, R. (2012, March). Preparing Teachers for Exponential Times. Paper presented at
the 23rd International Conference of Society for Information Technology & Teacher
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Yitzhaki, D. (2012, June). Official, Secondary or Privileged? Planning for the Status of Arabic
in Israel. Paper presented at the Association for Israel Studies, 28th Annual
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Yitzhaki, D. (2012, March). The Teaching of Arabic in Jewish Schools as a Language Policy
Domain. Paper presented at the Foreign Language Teaching in a Multicultural
Society International Colloquium, Bar Ilan University.
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אבישר ,א' & ,דביר ,נ' (פברואר  .)2102מה למדו סטודנטים להוראה על שונות ,צדק חברתי ועל
עצמם מתוך התנסות בשירות בקהילה? הרצאה בכנס הישראלי החמישי למחקר איכותני,
אוניברסיטת בן-גוריון ,באר-שבע.
ברקאי ,ר' & ,פטקין ,ד' (דצמבר  .)2102רמות החשיבה בנושאים שונים בגיאומטריה של המישור
והמרחב אצל מורים ומתכשרים להוראת מתמטיקה ,בנקודות ציון שונות במהלך הכשרתם.
הרצאה בכנס הבינלאומי בחינוך ,בהכשרת מורים ובחינוך מוזיקלי ,מכללת לוינסקי ,תל-
אביב.
דביר ,נ' (פברואר  .)2102מי מאיתנו הוא ה'אחר'? מה ניתן ללמוד מסיפורי חיים של סטודנטים
להוראה על תפיסתם את 'אחרותם' ואת ה'אחר'? הרצאה בכנס הישראלי החמישי למחקר
איכותני ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר-שבע.
דביר ,נ' (דצמבר  .)2102תפיסת תפקיד הטיוטור -מנחה עמיתים כפי שהיא משתקפת בסיפור
חייהם .הרצאה בכנס הבינלאומי בחינוך ,בהכשרת מורים ובחינוך מוזיקלי ,מכללת לוינסקי,
תל-אביב.
דביר ,נ' ,אלוני ,נ' & ,הררי ,ד' (אוקטובר  .)2102בחינוך אין זרים  -הדיאלקטיקה בשילובם של ילדי
מהגרי עבודה ופליטים במערכת החינוך הישראלית .הרצאה בכנס מחקר ומעשה ,מכללת
סמינר הקיבוצים ,תל-אביב.
דביר ,נ' ,אלוני ,נ' & ,הררי ,ד' (פברואר  .)2102הילדים מהחצר האחורית -סיפור השתלבותם של
ילדי מהגרי עבודה ופליטים במערכת החינוך הישראלית .הרצאה בכנס הישראלי החמישי
למחקר איכותני ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר-שבע.
דוידוביץ' ,נ' ,ביאלסקי ,מ' & ,סואן ,ד' (אוקטובר  .)2102דיסציפלינה ומיגדר :גורמים המשפיעים על
שכר הבוגרים .הרצאה בכנס הבינלאומי ה 09-של האגודה הישראלית לאיכות ,ירושלים.
ודמני ,ר' (אוקטובר  .)2102רעיונות חדשניים בסביבות למידה דיגיטליות :סיכוי לשינוי בחינוך.
הרצאה בכנס מחקר מרצים ,סמינר הקיבוצים ,תל אביב.
זוזובסקי ,ר' ,דוניצה-שמידט ,ס' & ,לוי-פלדמן ,א' (אוקטובר  .)2102שינויים בתפיסת מהות ההוראה
וביחס לעיסוק בה אצל תלמידי תכנית ה M.Teach -במהלך לימודיהם .הרצאה בכנס מחקר
ומעשה ,מכללת סמינר הקיבוצים ,תל-אביב.
חסקין ,מ' (יוני  .)2102המרחב הכנרתי בשירת רחל .הרצאה במפגש תרבות רחל ושירת חייה,
מכללה אקדמית כנרת ,עמק הירדן.
טימור ,צ' (אוקטובר  .)2102מעגל הצמיחה של ההדרכה הפדגוגית .הרצאה בכנס מחקר ומעשה,
מכללת סמינר הקיבוצים ,תל-אביב.
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יצחקי ,ד' (נובמבר " .)2102שילוט ציבורי כזירת מדיניות לשון :עשור אחרי בג"ץ עדאלה .הרצאה
בכנס לחיות בעיר מעורבת :אתגרים ,בעיות ופתרונות ,ימק"א ירושלים.
יצחקי ,ד' (אוקטובר  .)2102האם פנינו לרב לשוניות במערכת החינוך בישראל? הרצאה בכנס ה39-
של האגודה הישראלית לבלשנות שימושית ,מכללת אחווה.
לבנת  ,ח' (פברואר  .)2102שיקולי בחירה מושכלים בספרות ילדים ונוער .הרצאה ביום עיון מחוזי
לרכזות שפה ולמורות בבתי ספר יסודיים ,פסג"ה ,ירושלים.
לבנת ,ח' (מאי  .)2102הטמעת הרציונל מאחורי הנספח החדש לתכנית הלימודים בבתי הספר
היסודיים  -יצירות ספרות .הרצאה ביום עיון לרכזות שפה ולמורות בבתי ספר יסודיים,
פסג"ה ,קרית מוצקין.
לבנת ,ח' (מרס  .)2102הנספח החדש לתכנית הלימודים בבתי הספר היסודי  -יצירות ספרות.
הרצאה ביום עיון מחוזי לרכזות שפה ולמורות בבתי ספר יסודיים  ,פסג"ה ,טבריה.
לבנת ,ח' (נובמבר  .)2102יצירות ספרות נבחרות  -הנספח החדש לתכנית לימודים בבית הספר
היסודי .הרצאה ביום עיון מחוזי לרכזות שפה ולמורות בבתי ספר יסודיים ,פסג"ה ,חדרה.
לבנת ,ח' (דצמבר  .)2102ספרות הפלמ"ח לילדים ולנוער .הרצאה ביום עיון ארצי לספרני
ההתיישבות ,שפיים.
לבנת ,ח' (יולי  .)2102פיתוח תודעה חברתית באמצעות ספרות ילדים ונוער .הרצאה בכנס "פיתוח
תודעה חברתית" ,מכללת סמינר הקיבוצים ,שפיים.
לוי-קרן ,מ' (אוקטובר  .)2102תפיסות של מחנכים לגבי איכות ההוראה שלהם והשפעתן על האקלים
הכיתתי בעיני תלמידיהם .הרצאה בכנס מחקר ומעשה ,מכללת סמינר הקיבוצים ,תל-אביב.
סואן ,ד' (אפריל  .)2102השפעת הדתיות על עמדות צעירים ,תלמידי תיכון ,כלפי השירות בצה"ל.
הרצאה בסימפוזיון צבא וחברה בישראל ,המרכז האוניברסיטאי ,אריאל.
סואן ,ד' (מרס  .)2102תרמילאות ומסעות לאושוויץ – שני טקסי חניכה של צעירים ישראלים .הרצאה
בסימפוזיון פולין ותרמילאות כטקסי חניכה ,המרכז האוניברסיטאי ,אריאל.
פרוגל ,ש' (נובמבר  .)2102החוויה האסתטית :בין פסיכולוגיה לפילוסופיה .הרצאה ביום עיון ביון:
במחשבה שלישית ,אוניברסיטת תל-אביב ,תל-אביב.
פרוגל ,ש' (אוקטובר  .)2102מעורב בעל כורחו .הרצאה בכנס מחקר ומעשה ,מכללת סמינר
הקיבוצים ,תל-אביב.
קטקו ,ת' (נובמבר  .)2102האח הגדול ,היפה והחנון :שיעור מחנך .הרצאה בכנס אתיקה בתכניות
ריאלטי ,המרכז לאתיקה בירושלים ,משכנות שאננים ,ירושלים.
קטקו ,ת' (ינואר  .)2102הוראה במבחן הקבלה :סף ורף .הרצאה בכנס תלמידים במסננת :היבטים
אתיים של תהליכי הקבלה במערכת החינוך ,המרכז לאתיקה בירושלים ,משכנות שאננים,
ירושלים.
קטקו ,ת' (דצמבר  .)2102הוראה במבחן הקבלה :סף ורף .הרצאה בכנס הבינלאומי בחינוך,
בהכשרת מורים ובחינוך מוזיקלי ,מכללת לוינסקי ,תל-אביב.
קטקו ,ת' (דצמבר  .)2102תכניות המצוינים במכללות :מרכזים חדשים מתחדשים ומחדשים .הרצאה
בכנס הבינלאומי בחינוך ,בהכשרת מורים ובחינוך מוזיקלי ,מכללת לוינסקי ,תל-אביב.
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קצין ,א' (פברואר  .)2102בין מחקר ללא מחקר :על הגבולות המתודולוגיים של המחקר האיכותני.
הרצאה בכנס הישראלי החמישי למחקר איכותני ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר-שבע.
קצין ,א' & ,גוטרמן ,ק' (אוקטובר  .)2102בדרך לניהול – תהליכי התפתחות ולמידה של פרחי ניהול
בתכנית הכשרת מנהלים לבתי ספר .הרצאה בכנס מחקר ומעשה ,מכללת סמינר הקיבוצים,
תל-אביב.
שרייבר ,ב' ,אדטו-בירן ,א' & ,פולני ,ש' (פברואר  .)2102שילוב אסטרטגיה ותוכנת מיפוי חשיבה
בקרב סטודנטים עם לקויות למידה והפרעת קשב הלומדים במכינה קדם אקדמית .פוסטר
בכנס צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ,קריית האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה.
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