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שלום רב,
יחידת המחקר שמחה להציג בפניכם את חוברת אזכורי הפרסומים של חברי הסגל במכללת
סמינר הקיבוצים ,שראו אור בשנת  .9332חוברת זו מהווה במה לעבודה המחקרית ,שנעשית על-
ידי חברי הסגל של המכללה ,וכוללת ספרים מדעיים מקצועיים ,מאמרים אשר הוצגו בכתבי עת
מדעיים ובספרים ,דוחות מחקר וכן הצגות בכנסים מדעיים בארץ ובעולם.
החוברת מאפשרת לחברי הסגל במכללה ולעמיתיהם ממכללות אחרות להתרשם ממגוון תחומי
המחקר והעשייה של מרצי המכללה ,וכן ,היא נותנת הזדמנות לחוקרים עצמם להציג את פרי
עבודתם.
אנו מודים לכל אלו ששלחו אלינו את רשימת פרסומיהם ,ומקווים שיתמידו בעבודתם המחקרית.

בברכה,
ד"ר סמדר דוניצה-שמידט,
ראש יחידת המחקר
וצוות יחידת המחקר

3

4

תוכן עניינים:
הקדמה .........................................................................................

3

ספרים ................................................................................

7

פרקים בספרים ..................................................................

9

תרגום ועריכה 41 .....................................................................
ערכים באנציקלופדיה ........................................................

41

הליכי כינוס ........................................................................

41

מאמרים בכתבי עת שפיטים ..............................................

41

מאמרים בכתבי עת לא שפיטים ........................................

51

דוחות מחקר 35 .......................................................................
הצגה בכנסים .....................................................................

37

היחידה למחקר והערכה ...............................................................

19

אינדקס .........................................................................................

16

5

6

ספרים
אחיטוב ,ר ,.גולדוין ,א ,.ורטה,י ,.ישראלי ,ע ,.מור ,ש .ומרום ,ד" .)9332( .לימוד הלימוד" :בית
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תרגום ועריכה
עריכת כתב עת
סואן ,ד( .עורך) ( .)9332סוגיות חברתיות בישראל .אריאל :המחלקה הרב-תחומית הפקולטה
למדעי החברה והרוח ,המכללה האקדמית יהודה ושומרון.
סואן ,ד .ונאמן-חביב ,ו( .עורכים) ( .)9332שנתון סטטיסטי יהודה ושומרון .אריאל :המרכז
האוניברסיטאי אריאל ומרכז המו"פ האזורי השומרון ובקעת הירדן.

עריכה
ארבל ,א( .מתרגם ועורך מדעי) ( .)9332האנציקלופדיה הראשונה לבעלי חיים .אור יהודה :כנרת.
לבנת ,ח( .עורכת) ( .)9332ספר האגדות של אנדרסן .אור יהודה :כנרת-זמורה ביתן-דביר.
לבנת ,ח( .עורכת) ( .)9332רוח הרפאים של הטירה .אור יהודה :כנרת-זמורה ביתן-דביר מוציאים
לאור.

תרגום ספרותי
לבנת ,ח( .מתרגמת) ( .)9332הסנדלר והגמדים .אור יהודה :כנרת-זמורה ביתן-דביר.
לבנת ,ח( .מתרגמת) ( .)9332לב של דיו .אור יהודה :כנרת-זמורה ביתן-דביר.
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מאמרים בכתבי עת שפיטים
בן-פזי ,ח .)9332( .משנתו הדתית של ישעיהו ליבוביץ כתיאולוגיה רדיקלית שלאחר השואה.
בעיון :רבעון פילוסופי ,נ"ז.939 - 620 ,
גביעון ,ל .ולוצאטו ,ד .)9332( .ילדים חורגים לבירוקרטים :מי דואג למימוש זכויות של ילדים עם
צרכים מיוחדים .סוציולוגיה ישראלית.600 - 694 ,)9( 2 ,
גולדוין ,א .)9332( .השליחות האוניברסלית של היהדות בהגותו של עמנואל לוינס .עיונים
בתקומת ישראל.22 - 42 ,81 ,
דוידוביץ' ,נ ,.סואן ,ד .ושרלין ,ש .)9332( .השפעת מוסד אקדמי על התיישבות בוגריו באזור :חקר
מקרה -המכללה האקדמית יהודה ושומרון .מחקרי יהודה ושומרון ,י"ז.940 - 965 ,
טימור ,צ .)9332( .מחקר בנושא הקשר בין אקלים בית ספרי ושילובם של תלמידים בעלי לקויות
למידה בבתי ספר תיכוניים של החינוך הרגיל לפי תפיסת הצוות החינוכי .עיונים במנהל
ובארגון החינוך.620 - 666 ,00 ,
טימור ,צ .)9332( .פרופיל מוסרי ואישיותי של עבריינים לקויי למידה .סוגיות בחינוך מיוחד
ובשיקום.52 - 06 ,)9( 90 ,
סואן ,ד .דוידוביץ' ,נ .וקולן ,מ .)9332( .שאלה של זהות :מה מידת הישראליות של סטודנטים
ערבים ויהודים? השוואה בין שתי מכללות בישראל .מחקרי יהודה ושומרון ,י"ז- 945 ,
.929
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. התנאים המספיקים והתנאים שאינם מספיקים, חפיפת משולשים.)9332( . א, ופלקסין. ד,פטקין
.00 - 04 ,02 ,על"ה
.609 - 665 , נ"ז, רבעון פילוסופי: בעיון. על הקיום האנושי: קאנט.)9332( . ש,פרוגל
.ספרית במסגרות של חינוך מיוחד- תוכניות התערבות באלימות בית.)9332 ( . י,זיו- ובר. פ,שפי
.42 - 69 ,5 ,דפי יוזמה
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מאמרים בכתבי עת לא שפיטים
אבינון ,י .)9332( .יש לי חלום :חזון חינוכי .החינוך וסביבו ,ל'.03 - 60 ,
אלדור ,ג .)9332( .מכתב ממונפליה .מחול עכשיו .56 - 50 ,81,
אלוני ,נ .)9332( .דון קישוט :מבט פילוסופי וחוויה אישית .החינוך וסביבו ,ל'.096 - 090 ,
ארבל ,א .)9332( .האולימפיאדות של העולם העתיק .טבע הדברים.669 - 663 ,855 ,
ארבל ,א .)9332( .אפיון ביצועים באמצעות הדמיה של מערכות בקרה לצינון חממות המבוססות
על מערכות ערפול הדרגתיות (חלק ב’) .ניר ותלם.06 - 06 ,0 ,
ארבל ,א .)9332( .חורף חם בחולה .מסע עולמי.46 - 60 ,30 ,
ארבל ,א .)9332( .לשחות באינטרנט .טבע הדברים.664 ,858 ,
ארבל ,א .)9332( .מלחמת דרווין והבריאתנים :תמונת מצב .החינוך וסביבו ,ל'.620 - 626 ,
בן-אוריה ,י .)9332( .דון קישוט  -איזה מין טירוף .החינוך וסביבו ,ל'.064 - 065 ,
בנטוב ,י" .)9332( .יבוא נחש אדיר ,יפצה את פיו ויבלע את הקיבוץ" ' -ילדת חוץ' מספרת על
ילדותה בקיבוץ .החינוך וסביבו ,ל'.052 - 000 ,
בן-פזי ,ח" .)9332( .ויצא השטן מעם פני האלוהים"  -על המימד השטני שבאדם במשנתה של
מרגרט זוסמן .החינוך וסביבו ,ל'.949 - 952 ,
בן-פזי ,ח .)9332( .סם חיים לסם מוות .הד החינוך.20 - 43 ,)9( 10 ,
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ברט ,ד ,.פליקס ,א ,.בר-זיו ,י ,.שינפלד ,מ .ורונן ,א .)9332( .מתקוונים אישית :הכשרת
סטודנטים להוראה מותאמת מקוונת  -סדנאות לתלמידים לקויי למידה במתמטיקה.
החינוך וסביבו ,ל'.630 - 22 ,
ברתנא ,א .)9332( .א.ה .יפה  -איש אירוני בעל נפש .מראה.96 - 93 ,0 ,
ברתנא ,א .)9332( .נופי טבע וסביבה  -והשפעתם על כתיבתי .פסיפס.00 - 03 ,30 ,
ברתנא ,א .)9332( .תל אביב שלי פשוטה אינטימית .מאזנים :ירחון לספרות.02 - 04 ,)0-1( 19 ,
גביעון ,ל .)9332( .על הקשר בין אוכל לבין דמוקרטיה .החינוך וסביבו ,ל'.909 - 965 ,
גוטרמן ,י )9332( .כל הכיתה ,כל הזמן .הד החינוך ,פ"ב.00 - 02 ,19 ,
גולדוין ,א" .)9332( .יהודי לא מגרש יהודי" :מחשבות על אחווה ,שוויון וצדק .החינוך וסביבו ,ל',
.603 - 606
גורביץ ,ד .)9332( .קיכדה והמטריקס :פרדוקס האמת בדון קיחוטה .החינוך וסביבו ,ל'- 034 ,
.060
גור ,ח .)9332( .ישראלי אמיתי לא משתמט מן האמת .המרחב הציבורי.936 - 622 ,9 ,
גור ,ח .)9332( .ניהול לתקווה :סיפורו של מנהל בית הספר שבח-מופת .ביטחון סוציאלי692 ,33 ,
 .606גזית ,א .)9332( .מתמטיקה-שפה-שירה  -על מתמטיקאים משוררים ומשוררים מתמטיקאים.
החינוך וסביבו ,ל'.952 - 906 ,
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גן ,א .)9332( .המרד בהוויה היצחקית :המאבק לפריצת הסד המעקר של דרישת ההמשך .החינוך
וסביבו ,ל'.623 - 655 ,
גן ,א" .)9332( .חשופים בצריח" ו"שיח לוחמים" כצירי זהות מתפצלים .ישראל.926 - 964 ,80 ,
דביר ,נ .) 9332( .למידה תוך שירות בקהילה ,מודל המשלב בין חינוך פורמאלי ובין חינוך בלתי
פורמלי .תפוז ירוק.22 - 40 ,
דוניצה-שמידט ,ס .וודיש מ .)9332( .סטודנטים אמריקאים הלומדים בישראל :עמדות ,זהות וידע
בעברית .החינוך וסביבו ,ל'.662 - 635 ,
דרייפוס ,ע .)9332( .החינוך הסביבתי כמרכיב חיוני במארג החינוך האזרחי  -דמוקרטי .מחשבה
רב-תחומית בחינוך ההומניסטי.22 - 25 ,0 ,
דרייפוס ,ע .)9332( .ריגוש וידע כיסוד לבניית יחס רציונאלי לטבע אצל תלמידי בית הספר היסודי.
אאוריקה.90 - 62 ,92 ,
ודמני ,ר .)9332( .הזיקה בין תפיסות חינוכיות של מורים והטמעת טכנולוגיה בתהליכי הוראה
ולמידה .ירחון מכון מופ"ת.2 - 4 ,00 ,
ודמני ,ר 60 ,9332( .פברואר) .לאחד את מכללות המורים .דה מרקר.
וולפנספרגר ,י .ופטקין ,ד .)9332( .שילוב הערכה עצמית של סטודנטים במסגרת הוראה משותפת
כאמצעי לקידום ההוראה-למידה .החינוך וסביבו ,ל'.603 - 662 ,
וורמברנד ,נ .)9332( .חינוך שכולו העצמה .סטטוס :הירחון לחשיבה ניהולית .96 - 90 ,935 ,
27

טופז ,ב .)9332( .מנהיגות במעבר :תפישות המנהיגות של מנהלי בתי ספר יסודיים בהקשר של
ניהול עצמי בישראל .החינוך וסביבו ,ל'.66 - 50 ,
טימור ,צ .ופטקין ,ד .)9332( .הטנגו שבין המתמטיקה והאנגלית :תפישת פרחי הוראה בישראל
את הכישורים הנדרשים לרכישת מתמטיקה ואנגלית כשפות .החינוך וסביבו ,ל'.22 - 64 ,
יובל ,א .)9332( .שובו הרב-פעמי של מרטן גר :היסטוריה ,תקשורת וזיכרון קולקטיבי .החינוך
וסביבו ,ל'.922 - 940 ,
יוגב ,א .)9332( .מדינת-לאום  -סוציאליסטית ,מאבקו של דון קישוט על המקף המחבר .החינוך
וסביבו ,ל'.090 - 062 ,
כהן ,א .)9332( .השיבה אל המיתוס או השורשיים הארכאיים של המיתוס הלאומי  -עיון בין-
תחומי ב"חתן הדמים" לחיים הזז .החינוך וסביבו ,ל'.046 - 052 ,
כלב ,י .)9332( .הפנאופטיקון ומעבר לו בחברת המעקב בסרט "חיים של אחרים" .החינוך
וסביבו ,ל'.022 - 044 ,
לבנון-מורדוך ,א .)9332( .ייצוג הדמות הנשית של "עולה חדשה" ,האישה ה"אחרת" בתיאטרון
רפרטוארי :פרספקטיבה של ייצוג מגדרי סטריאוטיפי בשני מחזות" :מהגר הולך ושב"
מאת יוסף מונדי ,ו"אורי-מורי" מאת יצחק בן-נר .החינוך וסביבו ,ל'.003 - 065 ,
לדרר ,ד .)9332( .ראשי מסלולים במכללות להכשרת מורים חווים אי-בהירות לגבי מהות
תפקידם .החינוך וסביבו ,ל'.00 - 06 ,
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לרנר ,מ .)9332( .הפוליטיקה של התיאטרון היהודי .תיאטרון :רבעון לתיאטרון עכשווי
(התיאטרון) .63 - 55 ,90 ,
מיכאלי ,נ .)9332( .ביד נעלמה ובזרוע נטויה  -היבטים פדגוגיים של הפרטת החינוך .מפנה :במה
לענייני חברה.09 - 94 ,51 ,
מיכאלי ,נ .)9332( .התשמע קולי? מעורבות פוליטית של מורים במערכת החינוך .חברה.6 - 0 ,05 ,
מיכאלי ,נ .)9332( .לחשוב מחדש על הרפורמה במערכת החינוך .ירחון מכון מופ"ת.0 - 0 ,08 ,
ניצן ,ט .)9332( .הרפתקאות דון קיחוטה .החינוך וסביבו ,ל'.036 - 030 ,
סגל ,מ .)9332( .אולי שם יהיה לנו יותר טוב .מסע אחר.26 - 23 ,903 ,
סואן ,ד .)9332( .אחד מכל חמישה :ערביי ישראל חיים בתחתית הפירמידה .מפנה.52 - 50 ,
סואן ,ד" .)9332( .כל בחור וטוב לנשק"  -עמדות בני נוער כלפי הגיוס לצה"ל והשירות הקרבי.
החינוך וסביבו ,ל'.650 - 606 ,
סיטון ,ש .ובן-פשט ,מ( .תשס"ח) .ביטויי דת ואמונה בתחנה המרכזית החדשה בתל-אביב .איגוד
 מבחר מאמרים במדעי היהדות :לשונות ,ספרויות ,אמנויות ,האיגוד העולמי למדעיהיהדות ,ג'.069 - 920 ,
סימפסון ,י .)9332( .גלגולה של הרצאה .החינוך וסביבו ,ל'.003 - 094 ,
עופר ,י .)9332( .נדל"ן מול הפרפרים והנמלים .החינוך וסביבו ,ל'.902 - 900 ,
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עופר ,ש .)9332( .אוריינות תנועתית  -הגדרת המושג וביסוסו כמסגרת מושגית לעשייה בתחומי
התנועה והמחול .החינוך וסביבו ,ל'.069 - 922 ,
עופרים ,י .)9332( .הכשרת מורים דיאלוגית .החינוך וסביבו ,ל'.59 - 05 ,
על-דור ,נ .)9332( .מיומנות קואורדינטיבית בביצוע תרגיל תנועה המבוסס על כתב תנועה אשכול-
וכמן .מחשבות מחול.22 – 23 ,
קאופמן ,א ,.יפעת ,ר ,.קופרסמיט ,ג' .וגינזבורג ,ו .)9332( .בחירות לשוניות ובחירות ספרותיות
של ילדי גן בעת בניית סיפור משוחזר .במכללה.632 - 26 ,90 ,
קוש-זוהר ,ט .)9332( .מה (היה) קורה "לבעלת הארמון" בארץ ישראל?  -קריאה ביקורתית
במחזה של לאה גולדברג .החינוך וסביבו ,ל'.009 - 006 ,
קטקו ,ת .)9332( .פרחי הוראה נחשפים לזקנה ("אמץ ניצול") .דורות :מגזין לקידום השירות
לאוכלוסיה המבוגרת.92 - 92 ,801 ,
רוטנברג ,ה .)9332( .הבלט 'דון-קישוט' :הגשמת חידושים לצד שמירת ערכי מסורת .החינוך
וסביבו ,ל'.005 - 006 ,
שחר ,ר .ושפר ,א .)9332( .השקעה בזוגיות במבט מגדרי  -השוואה בין זוגות צעירים החיים
במגורים משותפים ללא נישואים לבין זוגות נשואים עם ילדים .החינוך וסביבו ,ל'- 625 ,
.960
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. במסגרת של חינוך מיוחד-  תכנית ההתערבות באלימות בית ספרית.)9332( . י,זיו- ובר. פ,שפי
.23 - 69 ,5 , כתב עת ליזמות חינוכית:דפי יוזמה
Shaked, Y. (2008). Botschafter für kommende Zeiten. Nachruf auf Josef Tal,
MusikTexte (119), S.68.
Shaked, Y. (2008). Enthaltsamkeit – Begegnungen mit Mauricio Kagel, MusikTexte
(119), S.28.
Shaked, Y. (2008). Zeitgenössische Musik in Israel – Jüdisch? – mediterran? – neu?.
Jüdische Musik? Fremdbilder – Eigenbilder, [reprint in:] Spuren – Zeitung für
Gegenwärtige (03/08), S.10-13.
Yogev, E. (2008). Becoming a historical thinker might be the first step for developing
a consciousness of reasoned conciliation, China – USA Business Review, 7,
(12), 45 - 52.
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דוחות מחקר
אבישר ,א .ודביר ,נ .)9332( .קריירה ,משפחה ,מגדר  -מחקר משווה בין גברים ונשים הפונים
להוראה ולמחשבים .דוח מחקר ,הוגש למכון מופ"ת .תל אביב :מכון מופ"ת.
ארד ,א .)9332( .מתח ולחץ בתקופת הלימודים במכללה והשפעתם על פגיעות למחלות ,קשיים
רגשיים ,הפרעות נפשיות והתנהגותיות .דוח מחקר ,הוגש ליחידת המחקר וההערכה .תל
אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
בן-פזי ,ח .)9332( .מרגרטה זוסמן  -פילוסופיה שמעבר לספרות .דוח מחקר ,הוגש ליחידת
המחקר וההערכה .תל אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
בר-זיו ,י .ושפי ,פ .)9332( .תכנית ההתערבות באלימות בביה"ס "נתיבים" :חקר מקרה .דוח
מחקר ,הוגש ליחידת המחקר וההערכה .תל אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
גולדמן ,ד .יעבץ ,ב .ופאר ,ש .)9332( .אוריינות סביבתית של מתכשרים להוראה :השוואה בין
סטודנטים בתחילת הלימודים ולקראת סיום לימודיהם .דוח מחקר שנערך בסיוע מכון
מופ"ת ,המכללה האקדמית לחינוך ,אורנים ,מכללת בית ברל ומכללת סמינר הקיבוצים.
גליקמן ,א .)9332( .הערכת המרכז להכשרת מטפלים .דוח מחקר ,הוגש ליחידת המחקר
וההערכה .תל אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
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גנות ,ע .ושרגל ,א .)9332( .אפיון רמת קצב הלב ,חומצת החלב בדם וההערכה הסובייקטיבית של
המאמץ במהלך אימוני ספינינג .דוח מחקר ,הוגש ליחידת המחקר וההערכה .תל אביב:
מכללת סמינר הקיבוצים.
דוניצה-שמידט ,ס ,.גליקמן ,א .ובילו ,א .)9332( .הערכתם של לימודי היוגה בקרב תלמידי
חטיבת ביניים .דוח מחקר ,הוגש ליחידת המחקר וההערכה .תל אביב :מכללת סמינר
הקיבוצים.
דופור-דרור ,ז'.מ )9332( .הגנה על מורשת הנוף בישראל :בניית מסמך מדיניות למתכננים
ולרשויות המקומיות בדבר שימוש בצמחים זרים .דו"ח מסכם .הוגש למדען הראשי של
המשרד להגנת הסביבה.
דופור-דרור ,ז'.מ )9332( .ניתוח מאפייני אוכלוסיות אלון מצוי ביערות אורנים באזור המרכז -
בחינת תפקידן ביצירת יער בר-קיימא .דוח מסכם .הוגש למנהל אגף הייעור ,קרן קימת
לישראל.
דופור-דרור ,ז'.מ ,.דראל ,ת ,.אלביץ ,ד ,.שמחון ,א .ולשם ,ר .)9332( .פיתוח הנחיות לטיפול
וממשק בצמחים זרים פולשים בצידי דרכים בישראל :היבטים טכניים ,כלכליים
וסביבתיים .דוח מחקר ,הוגש למחלקת מחקר ופיתוח (מו"פ) של החברה הלאומית
לדרכים.
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זייפרט ,ת .ושרייבר ,ב .)9332( .תרומתו של מחשב כף יד על יכולת התכנון והארגון של
סטודנטים עם לקויות למידה .דוח מחקר ,הוגש ליחידת המחקר וההערכה .תל אביב:
מכללת סמינר הקיבוצים.
כלב ,י .)9332( .העולם הפנימי בסרטים של פליני 'שמונה וחצי' ו'ג'ולייטה של הרוחות' .דוח
מחקר ,הוגש ליחידת המחקר וההערכה .תל אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
קטקו ,ת ,.יוסף ,ג .ודוניצה-שמידט ,ס .)9332( .קוד אתי בהכשרת מורים .דוח מחקר ,הוגש למכון
מופ"ת .תל אביב :מכון מופ"ת.
קרפ-גבעון ל ,.טלשיר-ליפשיץ ,ת .גליקמן ,א .דוניצה-שמידט ,ס .ואקרמן-אשר ,ה .)9332( .לשחק
וללמוד  -ללמוד ולשחק :תפיסותיהם של סטודנטים להכשרת מורים את המשחק
הלימודי .דוח מחקר ,הוגש ליחידת המחקר וההערכה .תל אביב :מכללת סמינר
הקיבוצים.
רוזנוולד ,מ .)9332( .הכשרת מתכשרות להוראה לטיפוח ניצני אחריות אישית ללמידה בקרב
תלמידים (כיתות א'  -ב') ופיתוח כלי מדידה אמפירי .דוח מחקר ,הוגש ליחידת המחקר
וההערכה .תל אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
רונן ,א .ושינפלד ,מ .)9332( .הוראה למידה מקוונת כמדיום התומך בשונות בין לומדים .דוח
מחקר ,הוגש ליחידת המחקר וההערכה .תל אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
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שמר אלקיים ,ט .)9332( .דרכים לשיווק מסלול 'תיאטרון מחול'  -עמדות הסטודנטים במסלול.
דוח מחקר ,הוגש ליחידת המחקר וההערכה .תל אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
שמר אלקיים ,ט .)9332( .סקר שביעות רצון מקורס מגישי עזרה ראשונה .דוח מחקר ,הוגש
ליחידת המחקר וההערכה .תל אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
שמר אלקיים ,ט .)9332( .הערכת קהילת לומדים חוקרת במכללת סמינר הקיבוצים .דוח מחקר,
הוגש ליחידת המחקר וההערכה .תל אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
שמר אלקיים ,ט .וגליקמן ,א .)9332( .הערכת התוכנית 'לומדים ביחד' במכללת סמינר
הקיבוצים .דוח מחקר ,הוגש ליחידת המחקר וההערכה .תל אביב :מכללת סמינר
הקיבוצים.
שמר אלקיים ,ט .)9332( .התמחות פרופסיונלית למורי מורים במכון מופ"ת  -ניהול אקדמי
פדגוגי  .דוח מחקר ,הוגש למכון מופ"ת .תל אביב :מכון מופ"ת.
שמר אלקיים ,ט .)9332( .התמחות פרופסיונלית למורי מורים במכון מופ"ת  -הדרכה והנחיה
בהכשרת מורים  .דוח מחקר ,הוגש למכון מופ"ת .תל אביב :מכון מופ"ת.
שמר אלקיים ,ט .)9332( .התמחות פרופסיונלית למורי מורים במכון מופ"ת  -מורי מורים
חוקרים .דוח מחקר ,הוגש למכון מופ"ת .תל אביב :מכון מופ"ת.
Bar, O., Gvirtzman, Z., Zilberman, E. & Feinstein, S. (2008). The development of the
continental margin of central and southern Israel from early Mesozoic
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Gvirtzman, Z., & Zaslavsky, Y. (2008). A map of sites with potentially exceptional
ground motion amplification characteristics, Geological Survey of Israel,
Report TR-GSI/12/2008.
Joseph, G. (2008). Screens-To-Nature Manual, Version 1.1 Rutgers University, NJ.
Joseph, G. (2008). Trypanosome Lethality Assay, Screens-To-Nature Manual, Version
1.0. Rutgers University, NJ.
Joseph, G. (2008). Amoeba Lethality Assay, Screens-To-Nature Manual, Version 1.0.
Rutgers University, NJ.
Zilberman, E., Gvirtzman, Z. & Nahmias, Y. (2008). The young history of faults in the
western lower Galilee: Geomorphological analysis and paleoseismological
evidence, Geological Survey of Israel, Report GSI/25/2008.
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כנסים
אבישר ,א .ודביר ,נ ,9332( .פברואר) .שילוב בין משפחה לקריירה  -תפיסות של גברים
אקדמאים הפונים להוראה כקריירה שנייה ,מקום לסוציולוגיה? הרצאה בכנס האגודה
הסוציולוגית הישראלית ,אוניברסיטת תל אביב ,תל אביב.
אבני-שיין ,ח ,9332( .יוני) .הצגת קורס מתוקשב "הוראה מתקנת בקריאה" .הרצאה בכנס
גולשים באינטרנט  ,4טכנולוגיה בחינוך  -מהות או מעטפת? מכון מופ"ת ,תל אביב.
אבני-שיין ,ח ,9332( .יוני) .רב שיח ילדים מדברים :שיח עמיתים והתפתחות פרגמאטית .הרצאה
בכנס סקריפט השלישי לאוריינות ושפה ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה.
אבני-שיין ,ח ,9332( .יוני) .מהן התפיסות האורייניות ביחס לתפקודי קריאה וכתיבה העולות
בשיח המטא-לשוני? בתוך רב שיח ילדים מדברים :שיח עמיתים והתפתחות
פרגמאטית .הרצאה בכנס סקריפט השלישי לאוריינות ושפה ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה.
ארביב-אלישיב ר ,9332( .פברואר) .נשירה ואי שוויון :השפעת הקונטקסט הארגוני של בית
הספר .הרצאה בכנס ה  02 -של האגודה הסוציולוגית הישראלית ,אוניברסיטת תל אביב,
תל אביב.
בן-פזי ,ח ,9332( .אוקטובר) .הפנומנולוגיה של הפנים  -רוזנצוייג ,זוסמן ולוינס .הרצאה בכנס
האגודה הפילוסופית הישראלית ,אוניברסיטת תל אביב .
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בן-פשט ,מ .וסיטון ,ש ( ,9332מאי) .אוריינות חזותית ופענוח זהויות בתחנה המרכזית החדשה
בתל-אביב .הרצאה בכנס הבין-אוניברסיטאי כ"ז לחקר הפולקלור ,האוניברסיטה
העברית ,ירושלים.
בן-פשט ,מ .וסיטון ש ,9332( .פברואר) .גבולות השוליים האמנותיים בתחנה המרכזית החדשה
בתל-אביב .הרצאה בכנס מותר  - 64מפגשי תרבויות בישראל וביטוייהן באמנויות.
אוניברסיטת תל-אביב ,תל אביב.
ברוש ,א ,9332( .פברואר) .של מי(ן) החינוך הזה? הרצאה בכנס ה  02 -של האגודה הסוציולוגית
הישראלית ,אוניברסיטת תל אביב ,תל אביב.
בר-רומי פרלמן ,ע .וכספי ,א ,9332( .יוני) .בדיקת תפקידה של הטכנולוגיה הממוחשבת בהכשרת
מורים לעיצוב .הרצאה בכנס גולשים באינטרנט  ,4טכנולוגיה בחינוך  -מהות או מעטפת?
מכון מופ"ת ,תל אביב.
בר-רומי פרלמן ,ע ,9332( .מאי) .סיפורה של ארכיונאית .עיצוב זיכרון של קהילה :תיאור מקרה
ארכיונאית בקבוץ .הרצאה בכנס השנתי ה 06-של האגודה האנתרופולוגית הישראלית,
המכללה האקדמאית בית ברל ,כפר סבא.
גולדוין ,א ,9332( .דצמבר) .טקסי מעגל החיים לנשים  -בין שעתוק ליצירה חדשה" .ותצאנה כל
הנשים" כנס בנושא נשים ,מגדר וטקסים ,אורנים  -המכללה האקדמית לחינוך ,טבעון.
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גולדוין ,א ,9332( .מאי) .בין הטרונומיה לאחריות  -האתיקה של עמנואל לוינס .הרצאה בכנס
החוג לפילוסופיה של אוניברסיטת חיפה ,זיכרון יעקב.
גולדוין ,א .)9332( .האחריות החברתית כהגדרה חדשה של זהות .הרצאה בכנס בין פטיש ההון
לסדן המצפון :אחריות חברתית בעידן הפרטת מדינת הרווחה ,מכללת סמינר הקיבוצים,
תל-אביב.
גולדוין ,א ,9332( .מרץ) .תשובה וסולחה  -שני מנגנוני כפרה .לימוד טקסטים עבריים וערביים.
סדנה בכנס תרבות הדיאלוג :עושים ומפתחים שותפות פלורליסטית לקבלת האחר
השונה ,מכללת אלקסאמי ,באקה אל גרביה.
דביר ,נ ,9332( .פברואר) .האתגר הפוסטקולוניאלי ויחסי 'כוח/ידע' בהכשרת מורים ,מקום
לסוציולוגיה? הרצאה בכנס ה 02 -של האגודה הסוציולוגית הישראלית ,אוניברסיטת תל
אביב ,תל אביב.
דביר ,נ ,9332( .פברואר) .מקומה של הוראת הנרטיב בהכשרה מקצועית .הרצאה בכנס השלישי
של המרכז הישראלי לשיטות מחקר איכותניות בשיתוף עם העמותה לחקר האדם הרב-
מימדי ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר שבע.
דביר ,נ .ודרוק ,פ ,9332( .מאי) .מנהיגות חינוכית מן השטח :חזון ומציאות בבתי ספר ניסויים
ומחדשים .הרצאה בכנס תל אביב יפו לחינוך מתקדם השלישי ,מכללת סמינר הקיבוצים,
תל אביב.
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דוידוביץ' ,נ .וסואן ,ד ,9332( .יוני) .המאבק על הלגיטימיות  -מקומו של המרכז האוניברסיטאי
אריאל על מפת ההשכלה הגבוהה בישראל .הרצאה בכנס ה 62-של מחקרי יהודה
ושומרון ,המרכז האוניברסיטאי אריאל ,אריאל.
דוידוביץ' ,נ ,.סואן ,ד .וקולן ,מ ,9332( .יוני) .תפקיד הקמפוס בניווט מערכות יחסים בין
אוכלוסיות בעימות  -חקר מקרה בשתי מכללות .הכנס ה 62-של מחקרי יהודה ושומרון,
המרכז האוניברסיטאי אריאל ,אריאל.
הלפרין ,ח ,9332( .יוני) .למה התכוון המשורר? המעבדה של היוצר ופרשנות היצירה' :הדוד
שמואל' מאת יעקב שבתאי .הרצאה בכנס מטעם  ,NAPHאוניברסיטת מק'גיל,
מונטריאול.
ודמני ,ר .וצייכנר ,א ,9332( .יוני) .השפעתן של תוכניות התערבות חינוכיות שונות לשימוש נבון
באינטרנט על עמדותיהם של סטודנטים במכללה להכשרת מורים .הרצאה בכנס
גולשים באינטרנט  ,4טכנולוגיה בחינוך  -מהות או מעטפת? מכון מופ"ת ,תל אביב.
ודמני ,ר ,9332( .יוני) .כישורי מורים בעולם האינטרנט .כנס אשנ"ב (אנשים למען שימוש נבון
באינטרנט) ,המסלול האקדמי המכללה למנהל ,ראשון לציון.
ודמני ,ר .וצייכנר ,א ,9332( .אוגוסט) .סטודנטים להוראה מתכננים ומפעילים תכניות חינוכיות
מתוקשבות לשימוש נבון באינטרנט .הרצאה בכנס הארצי השנתי השישי של מיט"ל -
כיוונים חדשים בהוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה.
41

וולפנספרגר ,י ,9332( .יוני) .השפעות הדדיות במנטורינג של אוריינות אקדמית .הרצאה בכנס
סקריפט השלישי לאוריינות ושפה ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה.
זדונאיסקי-ארליך ,ש .ובלום-קולקה ,ש ,9332( .ינואר) .הזמינויות של שיח עמיתים בגיל הגן
להתפתחות כישורים שיחתיים וכישורים חברתיים :שיח הטיעון .הרצאה בכנס פרלמן
ואילך  -ממסורת הרטוריקה לחקר הארגומנטציה ,אוניברסיטת תל-אביב ,ישראל.
זדונאיסקי-ארליך ,ש .ובלום-קולקה ,ש ,9332( .יוני) .שיח הטיעון ותרומתו להתפתחות של
כישורים דיאלוגים ואורייניים בקרב ילדי גן חובה .הרצאה בכנס סקריפט השלישי
לאוריינות ושפה ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה.
יובל ,א ,9332( .מרץ) .מלומדים ברברים ,הדיוטות טובי לב :הנרי רדהד יורק ,המכון הלאומי
הצרפתי והדואליות של מוטיב הפרא .הרצאה בכנס השנתי של האגודה הישראלית
להיסטוריה ופילוסופיה של המדע ,מוזיאון המדע ,ירושלים.
יוגב ,א ,9332( .ינואר) .דגם של שותפות אקדמיה ושדה בהכשרת מורים כבסיס להכשרת מחנך
מעורב בקהילה .הרצאה בכנס הגף לניסויים ויזמות בשיתוף הגף להכשרת עובדי הוראה
במשרד החינוך ,מכון מופ"ת ,תל אביב.
יוגב ,א ,9332( .מרץ) .הכשרת מורים במכללת סמינר הקיבוצים :לקראת מעורבות פעילה במרחב
הציבורי .הרצאה במכון הישראלי לדמוקרטיה ,ירושלים.
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לבנת ,ח ,9332( .מרץ) .מגדר ,לאומיות ואתניות בספרות הישראלית העכשווית לילדים ולנוער -
שמרנות בצד חידושים .הרצאה בכנס  63שנות ספרות ישראלית ( :)9332-6202חידושים,
הישגים ,מגמות .אוניברסיטת חיפה ,חיפה.
לוי-קרן ,מ ,9332( .ספטמבר) .גורמי הטיה בביצוע מבחני הישגים במתמטיקה בקרב תלמידים
עולים בישראל ,והמחשת תהליך איתורם בקרב יוצאי אתיופיה .מאמר שהוצג ב-
The 24th Language Testing Symposium of the Academic Committee for
) ,Research on Language Testing (ACROLTהאוניברסיטה הפתוחה ,רעננה.
לקס ,ל ,9332( .פברואר) .אסטרטגיות ושיקולים בחידוש פעלים :השוואה בין עברית לבין ערבית
פלסטינית .הרצאה במפגש העשרים וארבעה של החוג הישראלי לבלשנות ,מכללת בית-
ברל ,כפר סבא.
סואן ,ד .ודוידוביץ' ,נ ,9332( .יוני)" .פתח לי פתח כחודו של מחט" :הקשר בין הישגי
הסטודנטים לרקעם החברתי-כלכלי .הרצאה בכנס ה 62-של מחקרי יהודה ושומרון,
המרכז האוניברסיטאי אריאל ,אריאל.
סיטון ,ש .ובן-פשט ,מ ,9332) .יולי) .ישראליזציה בתחנה המרכזית החדשה בתל-אביב  -מערכת
מושגים חדשה .הרצאה בכנס השנתי ה 09-של החברה ההיסטורית הישראלית -
ישראליזציה :תהליכי תרבות וחברה בהתהוות ,מרכז זלמן שזר ,ירושלים.
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ענבר ,ע .ודוניצה-שמידט ,ס ,9332( .דצמבר) .עמדות כלפי לימוד ערבית :תובנות בעקבות מחקר.
הרצאה בכנס בנושא הוראת הערבית כשפה שנייה/זרה בישראל :הקשרים ,מודלים
ואתגרים .מכללת בית ברל ,כפר סבא.
פליקס ,א ,.ברט ,ד .ואבני-שיין ,ח ,9332( .יוני) .מתקוונים אישית .כנס גולשים באינטרנט ,4
טכנולוגיה בחינוך-מהות או מעטפת? מכון מופ"ת ,תל אביב.
פלקסין ,א ,9332( .ינואר) .בעיות בנייה .הרצאה בכנס השנתי השישי של מורי מורים למתמטיקה
בחינוך היסודי ,מכללת אחווה.
ראובן ,י ,9332( .מרץ) .אלימות בני נוער בישראל .יום עיון בנושא אלימות בחברה הישראלית,
המכללה האקדמית צפת ,צפת.
ראובן ,י .)9332( .עובדים סמך מקצועיים .יום עיון בנושא עבודה עם ילדים ונוער בסיכון .המכללה
האקדמית גליל מערבי.
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היחידה למחקר והערכה ע"ש סגל
היחידה למחקר ולהערכה ע"ש סגל בסמינר הקיבוצים פועלת מאז שנות השמונים לקידומו של שדה
המחקר החינוכי בכלל ובתחום של הכשרת מורים בפרט .כיחידת מחקר פעילה היא מספקת משוב לעשייה
החינוכית הענפה במכללה וזאת במטרה לבדוק את האפקטיביות של הכשרת המורים הקיימת בסמינר.
מחקרי ההערכה של היחידה מתמקדים בתכניות ופרויקטים שונים כולל תוכניות ניסוייות של משרד
החינוך .כמו כן ,היחידה משתפת פעולה מחקרית עם חוקרים במכללות ובאוניברסיטות בישראל ובחו"ל.
תפקיד נוסף של היחידה למחקר הוא לעודד את מורי המכללה לבצע מחקרים ולשלב עשייה מחקרית
בתהליך ההוראה שלהם .במסגרת פעילות זו היחידה מעניקה למורים תקציבי מחקר וכן שירותי יעוץ
וסיוע בעריכת מחקר חינוכי על כל שלביו .זאת ועוד ,היחידה מטפלת בתמיכות השונות הניתנות על ידי
המכללה למורים כולל הצגת מחקרים בכנסים בארץ ובחו"ל ,תרגומים ועריכה לשונית עברית -אנגלית,
הפקת פוסטרים ,הוצאת ספרים על-ידי מורי המכללה ותמיכה בדוקטורנטים.
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