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ד�ר א�תי אדיבי־שושנ עורכת: 
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פרופ' חגית הלפרינ, ד"ר יהודית וינברגר,   

פרופ' א�תר יוגב, פרופ' שי פרוגל  

המייסד והעורך הראשון: מרדכי �גל ז�ל

הוצאת מכללת �מינר הקיבוצימ, תשע�ז – 2017

עריכה מדעית: ד"ר טובה שני

הגהות: נעה רוזנ

תקצירים באנגלית: ברוכ גפנ

עימוד: אירית נחומ
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המשתתפימ בגיליונ

פרופ' נמרוד אלוני, פילו�ופיה של החינוכ, מכללת �מינר הקיבוצימ

alo i. i od@g ail. o

ד"ר חנוך בן־פזי, מקרא ומחשבת ישראל, מכללת �מינר הקיבוצימ ואוניבר�יטת 

בר־אילנ

e pazi.ha o h@g ail. o

ד"ר רונית בסן־צינצינטוס, מתמטיקה, מכללת �מינר הקיבוצימ

o it. assa @s k .a .il

ד"ר קובי גוטרמן, פדגוגיה ומינהל החינוכ, מכללת �מינר הקיבוצימ

ko y.gu e a @s k .a .il

ד"ר איתן גינזברג, הי�טוריה ותרבות אמריקה הלטינית, מכללת �מינר הקיבוצימ 

ומכללת �פיר

gi eita @post.tau.a .il

אשר גניס, מקרא ומחשבת ישראל, מכללת �מינר הקיבוצימ ומכללת לוינ�קי לחינוכ

 ashe g@ eze i t. et

ד"ר יורם גרינשטיין, פ�יכולוגיה, מכללת �מינר הקיבוצימ והמכללה האקדמית צפת 

yo o it@post.tau.a .il

ד"ר נורית דביר, פדגוגיה ושיטות מחקר נרטיביות, מכללת �מינר הקיבוצימ 

ומכונ מופת

u it.d i @s k .a .il

ד"ר גלי דינור, מקרא ומחשבת ישראל, מכללת לוינ�קי לחינוכ

eu e d@ eze i t. et

ד"ר דפנה המר, חינוכ, מכללת �מינר הקיבוצימ

daf aha e @g ail. o

ד"ר מימי חסקין, �פרות, מכללת �מינר הקיבוצימ

i i.haski @s k .a .il

ד"ר נעמה לב ארי, טיפול באמצעות אמנויות, מכללת �מינר הקיבוצימ

aa a.le a i@s k .a .il

ד"ר מעין מזור, תרבות יוונ ורומא, מכללת �מינר הקיבוצימ

aaya . azo @g ail. o



ד"ר עודד מנדה־לוי, �פרות, מכללת �מינר הקיבוצימ ובצלאל

oded6 @g ail. o

רוני סומק, �פרות, מכללת �מינר הקיבוצימ

so e k@ et isio . et.il

שניאור עינם, מקרא ותרבות ישראל, מכללת �מינר הקיבוצימ

ei a @shefayi . o.il

פרופ' ח'אלד עראר, מדיניות ומינהל חינוכ, מכללת �מינר הקיבוצימ והמרכז ללימודימ 

אקדמיימ (מל"א)

a a _h@ la.a .il

פרופ' עמירה ערן, מקרא ותרבות ישראל, מכללת �מינר הקיבוצימ

ue a @i te . et.il

רווית פלדמן, תואר שני בחינוכ מתמטי ממכללת �מינר הקיבוצימ

a it_sl @ eze i t. et

ד"ר יגאל פנחס, חינוכ גופני, מכללת �מינר הקיבוצימ

Yigal.Pi has@s k .a .il

הדס פרידמן, מקרא ותרבות ישראל, מכללת �מינר הקיבוצימ

hadassf @ alla. o.il

ד"ר רימה שיכמנטר, �פרות, מכללת �מינר הקיבוצימ

i ashh@g ail. o

ד"ר יוכי שלח, תקשורת, קולנוע, �פרות ומגדר, מכללת �מינר הקיבוצימ

yo hy.shela h@g ail. o



 תוכנ העניינימ

9 פתח דבר 

מחקר והגות: חינוך ותרבות

פדגוגיה נרטיבית בהכשרת מורימ

11 נורית דביר   

הובלת תהליכי שינוי אקדמיה־שדה בשלב הכני�ה להוראה: מבט תלת־שנתי

27 דפנה המר   

נשימ מנהיגות בחינוכ הערבי ותרומתנ ליישומ צדק חברתי

51 ח'אלד עראר   

כשהיצ'קוק מגיע לבחינה: הערכה חלופית במכללה להוראה 

באמצעות משחק תפקידימ מקוונ – תיאור מקרה

77 יוכי שלח   

"חמורימ בשדה �ביונימ": הנכבה ב�פרות העברית על פי ארבעה ייצוגימ

115 מימי חסקין   

הגבלות כהזדמנויות: �פרי השואה לילדימ ולנוער פרי עטו של אורי אורלב

139 רימה שיכמנטר   

כינונה של הקהילה הילידית האוטונומית בהי�פנו־אמריקה, 1813-1500: 

מפעל של פיקוח, ִתרבּת וניצול 

159 איתן גינזברג   

פתרונ משוואות הדורשות שימוש ב"חוש למבנה": 

הבדלימ בינ בנימ לבנות

187 רוית פלדמן, רונית בסן־צינצינטוס   

הגורמימ לחרדה ממתמטיקה ומאפייניה: גישה קוגניטיבית־התנהגותית

213 יורם גרינשטיין   

ה�תייגויותיו של הרמב"מ מהוראת מטפיזיקה להמונימ

239 עמירה ערן   



על אמפתיה פואטית ותנועתה אל הממשות

265 נעמה לב ארי   

אקטואליה

מרגיז אותי בישראליות העכשווית

297 נמרוד אלוני   

יצירה

אני זוכר: שני קטעימ

303 עודד מנדה־לוי   

שיר מאת קווינטו� הורטיו� פלקו�

307 תרגום והערות: מעין מזור   

שירימ מתוכ ה�פר "נקמת הילד המגמגמ"

313 רוני סומק   

מהלכים בחינוך ובהוראה

בדרכ למנהיגות חינוכית: שינויימ בתפי�ת המנהיגות של פרחי ניהול

323 קובי גוטרמן   

�יפור בת יפתח: �יפור מקראי בגישה בינ־תחומית ובגישה רב־תחומית

357 גלי דינור, אשר גניס, הדס פרידמן   

הכשרת אוכלו�ייה עמ צרכימ מיוחדימ לתפקיד עוזרי הוראה בחינוכ הגופני: 

רציונל ואבני דרכ

379 יגאל פנחס   

מרחשת: שניאור עינמ על הוראת התרבות העברית

397 חנוך בן־פזי משוחח עם שניאור עינם   

iii תקצירים באנגלית 
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