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שלום רב,
אני שמחה להציג בפניכם את חוברת אזכורי הפרסומים של חברי הסגל במכללת סמינר הקיבוצים
אשר רואה אור זו השנה השביעית ברציפות .החוברת מהווה עדות לפעילות המחקרית הרבה
והענפה המתרחשת במכללה על ידי חברי הסגל האקדמי .בשנים האחרונות חוברת זו הולכת
וגדלה הן מבחינת מספר האזכורים שהיא מכילה והן מבחינת מספר המרצים ששמם מופיע .זוהי
עדות לעשייה המחקרית ההולכת וגדלה בשנים האחרונות.
חשוב לציין שחלק 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.
אנו מקווים להמשיך להרחיב בעתיד את רשימת הפרסומים ואת רשימת המרצים המפרסמים.

בברכה,
ד"ר אירית לוי-פלדמן
ראש הרשות למחקר ולהערכה
וצוות הרשות למחקר ולהערכה

3

תוכן עניינים
ספרים 5 ................... ................................ ................................ ................................ ................................
פרקים בספרים ובאנציקלופדיות 6 ............................... ................................ ................................
תרגום ספרים 9 ..................................... ................................ ................................ ................................
עריכה 01.................. ................................ ................................ ................................ ................................
עריכה מדעית 01 ................................... ................................ ................................ ................................
עריכת כתבי עת 00 ................................ ................................ ................................ ................................
עריכת ספרים 02 ................................... ................................ ................................ ................................

מאמרים 01.............................................. ................................ ................................ ................................
מאמרים בכתבי עת שפיטים 01 .......................................... ................................ ................................
מאמרים בכתבי עת לא שפיטים 01 .................................... ................................ ................................

הליכי כינוס 21....................................... ................................ ................................ ................................
דוחות מחקר וניירות עמדה 20......................................... ................................ ................................
הצגה בכנסים ובימי עיון 21.............................................. ................................ ................................
שונות 10................... ................................ ................................ ................................ ................................
הרשות למחקר ולהערכה ע"ש סגל 12........................ ................................ ................................

4

ספרים
Keshet, S. (2011). Freedom of expression in an ideological society: The case of kibbutz
literature. In M. Palgi, & S. Reinharz (Eds.), One Hundred Years of Kibbutz Life: A
Century of Crises and Reinvention (pp. 195-213). New Jersey: Transaction Pablishers.
אלוני ,נ' ,יצחקי ,ג' ,לדרר ,ד' ,הררי ,ד' ,גינזבורג ,ו' & ,הדרי ,פ' .)2122( .התנהלות הומנית בגן
ילדים :תוכנית הוליסטית ברוח התפיסה ההומניסטית .ירושלים :גף ניסויים ויוזמות חינוכיות,
משרד החינוך.
הלפרין ,ח' .)2122( .המאסטרו – חייו ויצירתו של אברהם שלונסקי  .תל-אביב :ספרית הפועלים-
הקיבוץ המאוחד בשיתוף מרכז קיפ.
מזור ,מ' .)2122( .אדיפוס :לידתו של מיתוס .ירושלים :כרמל.
סגל ,מ' .)2122( .המגדל נפרק :חידושי מילים של ילדים וניתוחם .תל-אביב :מכון מופ"ת.
סגל ,מ' .)2122( .כמעט .תל-אביב :גוונים.
ספיר ,ת' ,על-דור ,נ' .)2122( .קולות של נופים .תל אביב :מכון מופ"ת.
פטקין ,ד' ,אופיר ,ש' ,דוד ,ע' & ,אחרים .)2122( .מתמטיקה לחטיבת הביניים לכיתה ח' חלק א'
וחלק ב' :ספר ומדריך למורה חלק א' וחלק ב' .אוניברסיטת בר-אילן :הוצאת המכון לקידום
ההוראה ,הלמידה והאינטגרציה החברתית במערכת החינוך.

5

פרקים בספרים ובאנציקלופדיות
Bauer, E. (2011). Integracja cry separacja? Nowa tendencja w żydowsko – polskiej prasie w
ostatnich dekadach XIX wieku. In E. Prokop Janiec , & S. J. Żurek (Eds.), Literatura
polsko – żydowska studia i szkice (pp. 11-19). Kraków: Księgarnia academicka.
Bauer, E. (2011). Kochanka, niania czy służąca: dysputa o jidysz w żydowsko-polskim
środowisku fin de sièclu. In A. Molisak, & Z. Kołodziejskiej (Eds.), Żydowski Polak,
polski Żyd Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej (pp. 102-112).
Warszawa.
Czernowin, C., Levine, J., Seroussi, R., Shaked, Y., & Wolman, A. (2011). All Good Music is
Jewish – A Diskussion among Composers, with Chaya Czernowin, Josh Levine, Ruben
Seroussi, Yuval Shaked and Amnon Wolman. In J. Cooiman, & S. Bossert (Eds.),
Culture Scapes Israel – Culture im Spannungsfeld des Nahen Osten (pp. 202-212).
Basel: Christoph Merian Verlag.
Frogel, S. (2011). Lynch's Zarathustra: The Straight Story. In D. J. William, & S. Biderman
(Eds.), The Philosophy of David Lynch (pp. 159-172). Lexington: University Press of
Kentucky.
Frogel, S. (2011). Man without God: Nietzsche, Kafka and Camus. In S. Hüsch (Ed.),
Philosophy and Literature and the Crisis of Metaphysics (pp. 479-488). Würzburg:
Königshausen & Neumann.
Livnat, H. (2011). The extra value of translation: The importance of 'imported' children's
literature and the influence of Kornel Makuszynski's books for young adults on
juvenile literature in Israel. In M. Misztal, & P. Trojanski (Eds.), Poles and Jews:
History - Culture - Education (pp. 90-100). Krakow: The Institute of History and The
Institute of Modern Languages Pedagogical University of Cracow.
Stark, A., & Gvion, L. (2011). Food in Israel. In K. Albala (Ed.), Food Cultures of the World
Encyclopedia (Vols. 1, Africa and the Middle-East, pp. 259-266). Santa Barbara:
Greenwood.
Ternovtsov, I., & Soen, D. (2011). Migrant workers in Israel: State policy and information
assurance on foreign labor. In Intercultural ties in higher education and academic
teaching (pp. 344-362). Ariel: Ariel University Center.
Yogev, E. (2011). Teachers' training towards active involvement in the public domain. In W.
Veugelers (Ed.), Education and Humanism: Linking Autonomy and Humanity (pp.
127-145). Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publishers.
 כיצד התוודעה החברה היהודית: כאשר המשכיל היהודי פגש את המדען הגרמני.)2122( .' א,באואר
,)ספר (עורכים- & ר' כהן, י' מעוז, א' סופר- ב.המזרח אירופאית לאלכסנדר פון הומבלט
 אוניברסיטת, קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה: חיפה.)44-63 'תבניות נופים תרבותיים (עמ
.חיפה

6

דביר ,נ' .)2122( .הכשרת מורים-מחנכים מעורבים בקהילה :מודל של 'למידה תוך שירות בקהילה'
( .)academic service-learningב -א' יוגב & ,ר' זוזובסקי (עורכים) ,הדרכה במבט חוקר (עמ'
 .)44-224תל-אביב :הקיבוץ המאוחד ,מכון מופ"ת ומכללת סמינר הקיבוצים.
דביר ,נ' & ,שץ-אופנהיימר ,א' .)2122( .להתבונן במראה :תהליך הבניית הזהות המקצועית של
מורות מתחילות כפי שהוא משתקף בסיפוריהן .ב -א' שץ-אופנהיימר ,ד' משכית & ,ש'
זילברשטורם (עורכים) ,להיות מורה :בנתיב הכניסה להוראה (עמ'  .)42-224תל-אביב :מכון
מופ"ת.
דוידוביץ' ,נ' & ,סואן ,ד' .)2122( .אקלים לימודי-חברתי התומך בהוראה מתוקשבת כמפתח לתחושת
הצלחה בלימודים .ב -ד' חן & ,ג' קורץ (עורכים) ,תקשוב ,למידה והוראה (עמ' .)283-216
אור יהודה :המרכז ללימודים אקדמיים.
דוידוביץ' ,נ' & ,סואן ,ד' .)2122( .הוראת אזרחות והקניית ערכים דמוקרטיים לבני נוער – היבטים
פרטיקולריים ואוניברסאליים בתוכניות לימוד אינטרדיסציפלינריות פורמליות ובלתי
פורמליות .ב -נ' דוידוביץ' & ,ד' סואן (עורכים) ,זכרון השואה :סוגיות ואתגרים (עמ' 248-
 .)242אריאל :המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.
דוידוביץ' ,נ' & ,סואן ,ד' .)2122( .משלחות הנוער לפולין – מודל מסע של תנועות הנוער בישראל:
חקר מקרה .ב -נ' דוידוביץ' & ,ד' סואן (עורכים) ,זכרון השואה :סוגיות ואתגרים (עמ' 211-
 .)234אריאל :המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.
דוידוביץ' ,נ' & ,סואן ,ד' .)2122( .שואה וחוויה – היילכו השניים יחדיו? על למידה חווייתית של
השואה .ב -נ' דוידוביץ' & ,ד' סואן (עורכים) ,זכרון השואה :סוגיות ואתגרים (עמ' .)326-334
אריאל :המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.
דוידוביץ' ,נ' ,השכל ,א' & ,סואן ,ד' .)2122( .עדים במדים – משלחות צה"ל לפולין :חינוך לערכים או
אינדוקטרינציה? ב -נ' דוידוביץ' & ,ד' סואן (עורכים) ,זכרון השואה :סוגיות ואתגרים (עמ'
 .)255-244אריאל :המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.
דוידוביץ' ,נ' ,חזקלוביץ ,ע' ,סואן ,ד' & ,לליו ,א' .)2122( .אתגרי הוראת השואה ושימור הזיכרון –
היבטים פרטיקולריים ואוניברסאליים בתוכניות לימוד אינטרדיסציפלינריות ,פורמליות ובלתי
פורמליות בארץ ובעולם .ב -נ' דוידוביץ' & ,ד' סואן (עורכים) ,זכרון השואה :סוגיות ואתגרים
(עמ'  .)232-241אריאל :המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.
דוידוביץ' ,נ' ,סואן ,ד' & ,הבר ,ל' .)2122( .הזיכרון מתחיל בתוכנו .ב -נ' דוידוביץ' & ,ד' סואן
(עורכים) ,זכרון השואה:סוגיות ואתגרים (עמ'  .)214-221אריאל :המרכז האוניברסיטאי
אריאל בשומרון.
דוניצה-שמידט  ,ס' & ,דביר ,נ' .)2122( .למידה תוך שירות בקהילה :הערכת תכנית שס"ק .ב -ח'
לוק (עורך) ,מורים נבוני חברה (עמ'  .)214-224תל-אביב :מכללת סמינר הקיבוצים והגף
לניסויים ויזמות ,משרד החינוך.
דוניצה-שמידט ,ס' ,משעל ,ע' & ,שמר-אלקיים ,ט' .)2122( .תפישותיהם של ראשי מסלולים :מקומה
וחשיבותה של מעורבות חברתית .ב -ח' לוק (עורך) ,מורים נבוני חברה (עמ' .)244-254
תל-אביב :מכללת סמינר הקיבוצים והגף לניסויים ויזמות ,משרד החינוך.
הסגל ,א' .)2122( .מהטמעה להסתגלות לטכנולוגיות רשת בחינוך .ב -ד' חן & ,ג' קורץ (עורכים),
תקשוב ,למידה והוראה (עמ'  .)244-244אור יהודה :המרכז ללימודים אקדמיים.

4

טימור ,צ' & ,אבישר ,ג' .)2122( .מי אתה המנהל? מאפיינים של מנהל משלב .ב -ש' רייטר ,י' לייזר,
& ג' אבישר (עורכים) ,שילובים :מערכות חינוך וחברה (עמ'  .)282-221חיפה :אחוה הוצאה
לאור.
יוגב ,א' .)2122( .בחזרה לעתיד :הדיאלקטיקה של הכשרת המחנכים בסמינר הקיבוצים בתמורות
הזמן .ב -א' יוגב & ,ר' זוזובסקי (עורכים) ,הדרכה במבט חוקר (עמ'  .)25-44תל-אביב:
הקיבוץ המאוחד ,מכון מופ"ת ומכללת סמינר הקיבוצים.
יוגב ,א' & ,מיכאלי ,נ' .)2122( .להשיב רוח חברתית אל הכשרת המורים :התשתית הרעיונית
והמבנית של הכשרת המורים בתוכנית הניסויית "יש דרך" .ב -ח' לוק (עורך) ,מורים נבוני
חברה (עמ'  .)24-53תל-אביב :מכללת סמינר הקיבוצים והגף לניסויים ויזמות ,משרד
החינוך.
לדרר ,ד' .)2122( .הגן ההומניסטי והמחנכת ההומניסטית .ב -נ' אלוני ,ג' יצחקי ,ד' לדרר ,ד' הררי ,ו'
גינזבורג & ,פ' הדרי ,התנהלות הומנית בגן ילדים :תוכנית הוליסטית ברוח התפיסה
ההומניסטית (עמ'  .)28-34ירושלים :גף ניסויים ויוזמות חינוכיות ,משרד החינוך.
לדרר ,ד' .)2122( .התנהלות הומנית והתנסות בחומרי האמנות הפלסטית .ב -נ' אלוני ,ג' יצחקי ,ד'
לדרר ,ד' הררי ,ו' גינזבורג & ,פ' הדרי ,התנהלות הומנית בגן ילדים :תוכנית הוליסטית ברוח
התפיסה ההומניסטית (עמ'  .)46-44ירושלים :גף ניסויים ויוזמות חינוכיות ,משרד החינוך.
לדרר ,ד' .)2122( .התרשמות והערכה של שש שנות הניסוי בגן ניסויי "חיננית" .ב -נ' אלוני ,ג' יצחקי,
ד' לדרר ,ד' הררי ,ו' גינזבורג & ,פ' הדרי ,התנהלות הומנית בגן ילדים :תוכנית הוליסטית
ברוח התפיסה ההומניסטית (עמ'  .)213-214ירושלים :גף ניסויים ויוזמות חינוכיות ,משרד
החינוך.
לדרר ,ד' .)2122( .תכנית חינוכית וסביבה מרחבית .ב -נ' אלוני ,ג' יצחקי ,ד' לדרר ,ד' הררי ,ו'
גינזבורג & ,פ' הדרי ,התנהלות הומנית בגן ילדים :תוכנית הוליסטית ברוח התפיסה
ההומניסטית (עמ'  .)68-42ירושלים :גף ניסויים ויוזמות חינוכיות ,משרד החינוך.
לוי-פלדמן ,א' & ,פטאל ,ש' .)2122( .המכללה באה לגן :שותפות בתוכנית יחידנית לילדים עם צרכים
מיוחדים .ב -ח' לוק (עורך) ,מורים נבוני חברה (עמ'  .)44-216תל-אביב :מכללת סמינר
הקיבוצים והגף לניסויים ויזמות ,משרד החינוך.
ליבמן ,צ' .)2122( .מי "מפקח" על הכשרת המורים? חופש אקדמי ומנגנוני פיקוח על המוסדות
האקדמיים להכשרת מורים בישראל .ב -ד' כפיר (עורך) ,חיפוש גורלי :החברה בישראל
מחפשת מורים טובים (עמ'  .)83-41תל-אביב :מכון מופ"ת.
סואן ,ד' & ,דוידוביץ' ,נ'" .)2122( .לעולם תזכור!" המסעות לגיא ההריגה בפולין – שלוש מסגרות,
שלושה לקחים בישראל .ב -נ' דוידוביץ' & ,ד' סואן (עורכים) ,זכרון השואה :סוגיות ואתגרים
(עמ'  .)243-216אריאל :המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.
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בשומרון.
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המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.
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יהודה :מחברות לספרות.
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אלוני ,נ' ,יוגב ,א' ,מיכאלי ,נ' & ,נווה ,א' .)2122( .לפני שיהיה מאוחר מדי :על קידום החינוך הפוליטי
לאזרחות דמוקרטית לנוכח ההתגברות של מגמות לאומניות וגזעניות .נייר עמדה לקראת
כנס החינוך  -מאי  .2122תל-אביב :המכון לחינוך מתקדם של מכללת סמינר הקיבוצים.
ארביב-אלישיב ,ר' .)2122( .הערכת התרומה של הפעילות החברתית בקרב הזוכים במלגת קרן
קיסריה .דוח מחקר ,הוגש לרשות המחקר וההערכה .תל-אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
ארביב-אלישיב ,ר' & ,לדרר ,ד' .)2122( .תהליך הכניסה להוראה :השנה הראשונה שלאחר
ההתמחות .דוח מחקר ,הוגש לרשות המחקר וההערכה .תל-אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
ארביב-אלישיב ,ר' & ,שביט-מילר ,ע' .)2122( .הערכת התכנית למעורבות החברתית של סטודנטים
במכללת סמינר הקיבוצים -מחקר רוחב .דוח מחקר ,הוגש לרשות המחקר וההערכה .תל-
אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
גוטרמן ,י' & ,קצין ,א' .)2122( .תכנית הכשרת מנהלים – שנה א' – תשע"א .דוח הערכה פנימית,
הוגש לאבני ראשה :המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית .תל-אביב :מכללת סמינר
הקיבוצים.
גליקמן ,א' .)2122( .סקר בוגרים בבית הספר לאמנויות המחול .דוח מחקר ,הוגש לרשות המחקר
וההערכה .תל-אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
גליקמן ,א' .)2122( .סקר שביעות רצון משירותי המכללה .דוח מחקר ,הוגש לרשות המחקר
וההערכה .תל-אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
דוניצה-שמידט ,ס' & ,רוזנברג ,ק' .)2122( .הערכת קורסי הקיץ הדיסציפלינאריים בשפה האנגלית
במכללת סמינר הקיבוצים .דוח מחקר ,הוגש לרשות המחקר וההערכה .תל-אביב :מכללת
סמינר הקיבוצים.
הרפז ,ג' .)2122( .הערכת השנה הראשונה להפעלתה של התכנית להכשרת יוצאי אתיופיה להוראה
במכללת סמינר הקיבוצים .דוח מחקר ,הוגש לרשות המחקר וההערכה .תל-אביב :מכללת
סמינר הקיבוצים.
הרפז ,ג' .)2122( .קורסי קיימות במכללת סמינר הקיבוצים :מחקר הערכה ראשונה .דוח מחקר,
הוגש לרשות המחקר וההערכה .תל-אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
יעבץ ,ב' ,גולדמן ,ד' & ,פאר ,ש' .)2122( .חינוך סביבתי בתנועות הנוער  -סקר מודעות סביבתית,
נכונות לפעילות סביבתית והמלצות לדרכי עבודה בארגונים אלה בנושא הסביבתי .דוח
מחקר ,הוגש למשרד להגנת הסביבה.
כלב ,י' .)2122( .מוסכמות הטרגדיה היוונית במפגש דיאלוגיסטי עם מלודרמה מודרנית בסרט
'אפרודיטה הגדולה' .דוח מחקר ,הוגש לרשות המחקר וההערכה .תל-אביב :מכללת סמינר
הקיבוצים.
לוי-קרן ,מ' & ,כהן-עופר ,ע' .)2122( .התכנית "בשביל החינוך" -מחקר הערכה .דוח מחקר מס' ,2
הוגש לעיריית רמת-גן .תל-אביב :אוניברסיטת תל-אביב ,בית הספר לחינוך ,המרכז
האוניברסיטאי לפיתוח סגל בחינוך.
רוזנברג ,ק' .)2122( .סקר בעקבות פעילויות יום הזיכרון לציון רצח יצחק רבין ז"ל .דוח מחקר ,הוגש
לרשות המחקר וההערכה .תל-אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
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רוזנברג ,ק' .)2122( .סקר שביעות רצון משירותי הקפיטריה במכללת סמינר הקיבוצים .דוח מחקר,
הוגש לרשות המחקר וההערכה .תל-אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
שביט-מילר ,ע' & ,ארביב-אלישיב ,ר' .)2122( .בית הספר לאמנויות במכללת סמינר הקיבוצים:
עמדות הסטודנטים כלפי תכנית הלימודים .דוח מחקר ,הוגש לרשות המחקר וההערכה .תל-
אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
שביט-מילר ,ע' & ,רוזנברג ,ק' .)2122( .סקר מלגות :אפיוני מקבלי מלגות לימודים ועמדותיהם לגבי
השפעתן על הרישום ללימודי חינוך והוראה .דוח מחקר ,הוגש לרשות המחקר וההערכה.
תל-אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
שמר אלקיים ,ט'" .)2122( .הנחייה משותפת" ( )co-teachבמכללת סמינר הקיבוצים :עמדות
הסטודנטים ושביעות רצונם .דוח מחקר ,הוגש לרשות המחקר וההערכה .תל-אביב :מכללת
סמינר הקיבוצים.
שמר אלקיים ,ט' .)2122( .בית הספר לרפואה משלימה במכללת סמינר הקיבוצים :המניעים לבחירה
בתכניות השונות ושביעות הרצון מהבחירה .דוח מחקר ,הוגש לרשות המחקר וההערכה.
תל-אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
שמר אלקיים ,ט' .)2122( .סקר בוגרים בתכנית "חינוך ,שיקום וסיוע באמצעות בע"ח" .דוח מחקר,
הוגש לרשות המחקר וההערכה .תל-אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
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 הוראה סינכרונית של: טכנולוגיה אחת- בשתי שפות.)2122  (מאי.' ד, & ברט,' ח,שיין-אבני
 הרצאה בכינוס העשירי של האגודה.מיומנויות שפה ומתמטיקה במרכז למידה מקוון
. אחוה המכללה האקדמית לחינוך,הישראלית לחקר שפה וחברה
לאומי- הרצאה בכנס המקוון הבין. כרזה מעצבת משמעות במחקר פעולה.)2122  (ינואר.' ר,ברנר
.אביב- תל, מכון מופ"ת, פותחים שערים בהכשרת מורים:השלישי
:לאומי השלישי- הרצאה בכנס המקוון הבין. ליווי וצמיחה במחקר פעולה.)2122  (ינואר.' ר,ברנר
.אביב- תל, מכון מופ"ת,פותחים שערים בהכשרת מורים
 הרצאה. ממדים אישיים וחברתיים בהכשרה להוראה של יוצאי אתיופיה.)2122  (דצמבר.' ר,ברנר
 התבוננות במודלים של הצלחה בקרב:בכנס האקדמי הראשון בנושא הצלחות בראי המחקר
. אשקלון, המכללה האקדמית אשקלון,קהילת יוצאי אתיופיה בישראל
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האגודה הישראלית לאוריינות ושפה ,הקריה האקדמית אונו ,קריית אונו.
גילעת ,י' & ,וקסמן ,ש'( .פברואר  .)2122חפצי זיכרון בבתי קברות הצבאיים וזיקתם ליצירותיה של
ביאנקה אשל גרשוני .הרצאה בכנס מותר  ,21אוניברסיטת תל-אביב ,תל-אביב.
דביר ,נ' ,אלוני ,נ' & ,הררי ,ד'( .ינואר  .)2122העצמה חינוכית לילדי פליטים ומהגרי עבודה בת"א:
דיאלקטיקה של השתלבות ורב תרבותיות .הרצאה בכנס המקוון הבין-לאומי השלישי:
פותחים שערים בהכשרת מורים ,מכון מופ"ת ,תל-אביב.
דוניצה-שמידט ,ס' & ,דביר ,נ'( .ינואר  .)2122תרומתה של מעורבות חברתית בהכשרה להוראה.
הרצאה בכנס המקוון הבין-לאומי השלישי :פותחים שערים בהכשרת מורים ,מכון מופ"ת,
תל-אביב.
דוניצה-שמידט ,ס' & ,וינברגר ,י'( .ינואר  .)2122פרופיל המועמדים והסטודנטים בתכניות ייחודיות
להכשרת אקדמאים להוראה .הרצאה בכנס המקוון הבין-לאומי השלישי :פותחים שערים
בהכשרת מורים ,מכון מופ"ת ,תל-אביב.
דוניצה-שמידט ,ס' ,הרפז ,ג' & ,חכמון ,ל'( .דצמבר  .)2122תרומת התיאטרון בהוראה  -הצגת
מחקר .הרצאה ביום עיון "משחקים שפה"  -לומדים תיאטרון ,מכללת סמינר הקיבוצים ,תל-
אביב.
הופמן ,ר'( .דצמבר  .)2122התאמת תכנית הלימודים במתמטיקה למאה ה :12 -דוגמאות מהשטח.
הרצאה בכנס הארצי השנתי להוראת מתמטיקה בחינוך העל-יסודי ,אוניברסיטת בר-אילן,
רמת-גן.
זייפרט ,ת' ,פליקס ,א' & ,וינברגר ,י'( .יוני  .)2122שיקולים פדגוגיים בעיצוב קורס מקוון מלא מרובה
משתתפים .הרצאה בכנס הארצי התשיעי של מיט"ל ,אוניברסיטת תל-אביב ,תל-אביב.
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טימור ,צ'( .אוקטובר  .)2122הוראה דיאגנוסטית :המורה לאנגלית כמאבחן שפתי .הרצאה בכינוס
הל"ח של אגודה ישראלית לבלשנות שימושית ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה.
טימור ,צ'( .יולי  .)2122השימוש בעברית כשפת אם בהוראת אנגלית כשפה זרה .הרצאה בכינוס
הקיץ ה 5-של האגודה הישראלית לאוריינות ושפה ,הקרייה האקדמית אונו ,קריית אונו.
יניב ,ח'( .אפריל  .)2122לדיואי לא היה סקונד-לייף .הרצאה בכנס השני בנושא מיומנויות המאה ה-
 22בהוראה ובהכשרת מורים ,מכון מופ"ת ,תל-אביב.
יניב ,ח'( .ינואר  .)2122מהי פדגוגיה חדשה ולמה אפשר לעשות אותה טוב יותר עם מחשבים.
הרצאה בכנס המקוון הבין-לאומי השלישי :פותחים שערים בהכשרת מורים ,מכון מופ"ת,
תל-אביב.
יניב ,ח' & ,ודמני ,ר'( .יוני  .)2122מד-אור בעיניים :הנחיה אישית מתוקשבת בהכשרת מורים.
הרצאה בכנס הארצי התשיעי של מיט"ל ,אוניברסיטת תל-אביב ,תל-אביב.
כצנלסון ,ע'( .מרץ  .)2122אי הסכמה של הורים גרושים בנושא רפואה שמרנית או רפואה
אלטרנטיבית .הרצאה ביום עיון פורום ירושלים לביואתיקה ובית הספר לבריאות הציבור
ורפואה קהילתית ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
כצנלסון ,ע'( .מרץ  .)2122הורים ,בית -הספר ומה שביניהם .הרצאה בכנס בית-הספר ,המשפחה
והקהילה :יחד בהצלחות ובאתגרים ,מכללת עמק יזרעאל.
כצנלסון ,ע'( .נובמבר  .)2122התמודדות הורים עם מחלות כרוניות של ילדיהם .הרצאה ביום עיון
מפגש והתמודדות עם חולי במשפחה ,סמינר אפעל ,רמת אפעל.
כצנלסון ,ע'( .אפריל  .)2122התמודדות המשפחה ומערכת החינוך עם ילדים תאומים שאחד מהם או
שניהם מחוננים .הרצאה בכנס ארצי רביעי לחינוך למצוינות בישראל ,אוניברסיטת חיפה,
חיפה.
כצנלסון ,ע'( .ספטמבר  .)2122להיות הורים למתבגרים  -האתגר .הרצאה ביום עיון להתבגר עם ,CF
בית איזי שפירא ,רעננה.
לבנת ,ח'( .מרץ  .)2122בחירה מושכלת ביצירות ספרות לגיל הרך .הרצאה ביום עיון בנושא יצירות
ספרות לגיל הרך ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ,באר שבע.
לבנת ,ח'( .יולי  .)2122הנספח החדש לתכנית הלימודים בבית הספר היסודי – יצירות ספרות.
הרצאה ביום עיון בנושא החינוך הלשוני לרכזות שפה ,מדריכות ומורות ,מרכז פסג"ה,
עפולה.
לבנת ,ח'( .דצמבר  .)2122זהות יהודית בספרות ילדים ונוער .הרצאה ביום עיון בנושא זהות יהודית
לספרני ההתיישבות העובדת ,קיבוץ שפיים.
לבנת ,ח'( .יולי  .)2122כמה יפה להיות יהודי .הרצאה ביום עיון לספרניות בתי ספר ,אוניברסיטת בר-
אילן ,רמת-גן.
לבנת ,ח'( .מאי  .)2122מהי ספרות טובה לילדים? הרצאה ביום עיון בנושא ספרות במערכת החינוך
לרכזות חינוך לשוני בממלכתי ובממלכתי דתי בהקשר של תכנית הליבה בספרות לבית
הספר היסודי ,בית יציב ,באר שבע.
לוי ,ד'( .יוני  .)2122לקחים שהופקו מהשתתפות בקורס מקוון פתוח רב-שותפים .הרצאה בכנס
הארצי התשיעי של מיט"ל ,אוניברסיטת תל-אביב ,תל-אביב.
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פאר ,ש' ,יעבץ ,ב' & ,גולדמן ,ד'( .ינואר  .)2122מגמות בשילוב החינוך הסביבתי בתנועות הנוער.
הרצאה בכנס המקוון הבין-לאומי השלישי :פותחים שערים בהכשרת מורים ,מכון מופ"ת,
תל-אביב.
פדלון ,ל' & ,פטקין ,ד'( .יולי  .)2122פיתוח תפיסה מרחבית אצל בנים ובנות בכיתה ג' באמצעות
יחידת הוראה .הרצאה בכנס הארצי של החינוך המתמטי בביה"ס היסודי ,מכללת לוינסקי,
תל-אביב.
פליקס ,א' ,זייפרט ,ת' & ,וינברגר ,י'( .ינואר " .)2122ניהול בטחון ובטיחות" :למידה גמישה בקורס
מקוון מלא מרובה משתתפים .הרצאה בכנס המקוון הבין-לאומי השלישי :פותחים שערים
בהכשרת מורים ,מכון מופ"ת ,תל-אביב.
פרנקל-מדן ,ר'( .דצמבר " .)2122והנה היא לאה" (על סיפור אהבתם של יעקב ורחל) .הרצאה ביום
עיון ניסים ונפלאות  211 -שנה להולדת לאה גולדברג ,מכללת לווינסקי לחינוך ,תל-אביב.
פרנקל-מדן ,ר'( .דצמבר  .)2122הליכה ,גלות ,שיבה – הרומן 'נופל מחוץ לזמן' ומקומו ביצירת דוד
גרוסמן .הרצאה ביום עיון הוראת ספרות בהקשריה  -ביוגרפיה ,היסטוריה ,חברה ,תרבות,
מכללת לוינסקי לחינוך ,תל-אביב.
פרנקל-מדן ,ר'( .ינואר  .)2122חצרו של קיבוץ ביצירת אלתרמן" :עיר היונה"" ,הטור השביעי"" ,ספר
התיבה המזמרת" ו"כנרת כנרת" .הרצאה ביום עיון "עוד חוזר הניגון"  211 -שנה להולדת
נתן אלתרמן ,מכללת לוינסקי לחינוך ,תל-אביב.
קריץ ,מ' & ,שינפלד ,מ'( .יוני  .)2122אקדמיה מקוונת בשדה מובילה שינוי .הרצאה בכנס הארצי
התשיעי של מיט"ל ,אוניברסיטת תל-אביב ,תל-אביב.
קריץ ,מ' & ,שינפלד ,מ'( .ינואר  .)2122קשרי מכללה שדה :הכשרת מורים בפועל .הרצאה בכנס
המקוון הבין-לאומי השלישי :פותחים שערים בהכשרת מורים ,מכון מופ"ת ,תל-אביב.
קריץ ,מ' ,גנאיים ,א' נ' ,שינפלד ,מ' & ,חוטר ,א'( .מרץ  .)2122מתקוונים לרב תרבותיות .הרצאה
בכנס הארצי הראשון :חינוך בחברה מרובת תרבויות ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי,
באר שבע.
קריץ ,מ' ,שינפלד ,מ' ,חוטר ,א' & ,גנאיים ,א' נ'( .אפריל  .)2122טכנולוגיה ורב תרבותיות בתכנית
תקשוב אמירים .הרצאה בכנס הארצי הרביעי לחינוך למצוינות בישראל ,אוניברסיטת חיפה,
חיפה.
שינפלד ,מ' & ,זייפרט ,ת'( .ינואר  .)2122סקונד לייף  -עולמות וירטואליים לשרות החינוך .סדנת
היכרות בכנס המקוון הבין-לאומי השלישי :פותחים שערים בהכשרת מורים ,מכון מופ"ת,
תל-אביב.
שקד ,י'( .אוקטובר  .)2122מוסיקה בצל ההכרה באבדן השפה –  Il canto sospesoבן  .55הרצאה
בכנס השביעי של פורום ספיר לדיון וחקר התרבות ,המכללה האקדמית ספיר ,שדרות.
תמיר ,ו' ,זך ,ע' & ,זייפרט ,ת'( .ינואר  .)2122זווית אחרת – קורס מתוקשב כאמצעי להתפתחות
הדדית תוך מתן מענה לשונות  -תהליכי עבודה דינמיים בין מדריכה פדגוגיות וסטודנטיות
בהכשרת אקדמאים בגיל הרך .הרצאה בכנס המקוון הבין-לאומי השלישי :פותחים שערים
בהכשרת מורים ,מכון מופ"ת ,תל-אביב.
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הלפרין ,ח' .)2122( .עכשיו שולמית ,נדמה לי שמאוחר מדי :שיריו הראשונים של ע' הלל .מוסף
ספרות ,הארץ.
יוגב ,א' & ,זוזובסקי ,ר' (עורכים) .)2122( .הדרכה במבט חוקר( .א' יובל( ,ייעוץ אקדמי)) .תל-אביב:
הקיבוץ המאוחד ,מכון מופ"ת ומכללת סמינר הקיבוצים.
יניב ,ח' .)2122( .רשימות בבלוג 'חינוך אחר'/http://yhanan.wordpress.com .
קריץ ,מ'( .מרץ  .)2122מה כדאי ללמד היום? הרצאה במפגש מקוון :רשמים מכנסים בארץ ובעולם,
מכון מופ"ת ,תל-אביב.
קשת ,ש' .)2122( .טורא אפורה .קטלוג התערוכה של אריה אלואיל :מביתניה לוינה וחזרה ,עברית:
 ;21-23אנגלית.64-43 :
שקד ,י' .)2122( .אילונה פהר .הרצאה בתערוכת האינטרנט :בדרך – יוצרים יהודים שיצאו מהונגריה
במאה העשרים ,מוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית ,צפת.
שקד ,י' .)2122( .חיי המוסיקה בארץ-ישראל לפני קום המדינה .הרצאה בתערוכת האינטרנט :בדרך
– יוצרים יהודים שיצאו מהונגריה במאה העשרים ,מוזיאון למורשת היהדות הדוברת
הונגרית ,צפת.
שקד ,י' .)2122( .לאסלו וינצה ,אילונה וינצה-קראוס .הרצאה בתערוכת האינטרנט :בדרך – יוצרים
יהודים שיצאו מהונגריה במאה העשרים ,מוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית ,צפת.
שקד ,י' .)2122( .עדן פרטוש .הרצאה בתערוכת האינטרנט :בדרך – יוצרים יהודים שיצאו מהונגריה
במאה העשרים ,מוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית ,צפת.
שקד ,י' .)2122( .אחת-עשרה שבירות שתיקה לנגן סקסופונים ולגיטרה חשמלית .תקליטור .החוג
למוסיקה ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה.
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הרשות למחקר ולהערכה ע"ש סגל
הרשות למחקר ולהערכה ע"ש מרדכי סגל
הרשות למחקר ולהערכה ע"ש סגל פועלת במכללה מאז שנות השמונים .מטרותיה העיקריות של
הרשות הן לקדם את תרבות המחקר וההערכה במכללה באמצעות טיפוח סגל חוקר ,מחד ,ולספק
משוב לעשייה החינוכית במכללה לטובת שיפור והתפתחות ,מאידך .שני אלו תוך שמירה על רמה
גבוהה ומקצועית של איכות אקדמית .מלבד הללו הנעשים בתוך המכללה ,הרשות עורכת מחקרי
הערכה בתחומי החינוך והחברה עבור ובמימון גורמי חוץ.
מתוך כך כוללת עבודתה של הרשות:
א.
ב.
ג.

ד.

ה.

ביצוע מחקרים בתחום החינוך בכלל ובהכשרת מורים בפרט על ידי חוקרי הרשות ובשיתופי
פעולה עם מרצים במכללה ועם גורמים חוץ.
מתן משוב לעשייה החינוכית במכללה לטובת שיפור והתפתחות בעזרת ליווי של תכניות
במחקרי הערכה וביצוע סקרי משוב.
עידוד מרצים במכללה לבצע מחקרים בתחומי התמחותם על ידי מתן ייעוץ וסיוע מתודולוגי
בעריכת המחקר על שלביו השונים ,וכן מתן ייעוץ וסיוע בהצגת ממצאי מחקרים בכנסים
בארץ ובחו"ל.
הצגת הפעילות המחקרית הענפה הנעשית במכללה במגוון דרכים ,הבולטות שבהן :כנס
מחקרי שנתי ,הצגת פרסומי הסגל בחוברת פרסומים שנתית ,חוברת תקצירים שנתית בה
מוצגים מחקרי הרשות וכן מחקרים שנערכו בתמיכתה.
ביצוע מחקרי הערכה עבור גורמי חוץ.

כמו כן מוצע סיוע כספי לסגל האקדמי במכללה על ידי ועדת טיפוח סגל שבאחריות הרשות,
לטובת :ביצוע מחקרים ,השתתפות בכנסים ימי עיון והשתלמויות בארץ ,השתתפות בכנסים
מדעיים בחו"ל ,הוצאת ספרים ,תרגום ו/או עריכה לשונית באנגלית של מאמרים ,תמיכה
בדוקטורנטים בשלבי סיום עבודת המחקר ,סיוע בהפקת פוסטרים לטובת הצגה בכנסים ועוד.
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