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בס"ד

"נחפשה דרכינו ונחקורה"

ברמה  בו  המתקיים  המחקר  היא  אקדמי  מוסד  בכל  היסוד  מאבני  אחת 

משותפת של חברי הסגל האקדמי יחד ועל ידי כל אחד מהם בנפרד. המחקר 

בתחומי  מחקרים  גם  בתוכו  לכלול  חייב  מורות   / מורים  להכשרת  במכללה 

גם  הקיימים  דיסציפלינריים  למחקרים  בנוסף  ודרכיה  ההוראה  החינוך, 

באוניברסיטאות. 

גם  וזאת  שונים  בתחומים   M.Ed תכניות   3 לפתוח  זכינו  תשע"ז  בשנה"ל 

תודות למחקרי החוקרים המלמדים בתוכניות אלו ובתוכניות לתואר הראשון. 

המועצה להשכלה גבוהה הכירה בחשיבותם של מחקרים אלו ובחברי הסגל 

ולהוראה,  לחינוך  עצמם  המייעדים  הסטודנטים  ובהוראת  בהם  המשולבים 

ולפיכך העניקה לנו את הזכות להעניק גם את התואר השני. אל לנו לעצור 

ולהסתפק במחקרים אלו אלא עלינו להתמודד בחקר החינוך על כל ענפיו. 

ומגישה  מוצע  מחקר  כל  ובוחנת  הבודקת  מחקר  רשות  קיימת  במכללה 

את המלצותיה להנהלת המכללה המתקצבת באופן מיוחד את חברי הסגל 

החוקרים ומשתתפת אף בהוצאת ספרי מרצים הראויים לכך. 

בהיותנו מכללה לחינוך אל לנו לשכוח כי לקוחותינו הם מורים ומחנכים ולכן 

בשנה"ל תשע"ח אנו נתמקד בחינוך ערכי בימי עיון ובמחקר מלווה. 

בחוברת זו אנו מפרסמים את מחקרי הסגל וספריהם המהווים חלק מגאוות 

המכללה  של  ביכורים  פרי  מהווה  החוברת  "תלפיות".  מכללת  של  היחידה 

בכלל ורשות המחקר בפרט ולכן חש אני חובה נעימה להודות לד"ר אביגיל 

ולאחרים  זו  חוברת  לאור  שהביאה  המחקר  רשות  בראש  העומדת  צברי 

ובקבלת  המחקר  תהליכי  בלווי  המחקר,  הצעות  בבדיקת  בידה  המסייעים 
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תוצאות המחקר ויישומיהם. לחוקרים עצמם חייב אני להודות על חשיבתם 

החוקרים  קשת  כי  אנכי  ומקווה  וביצועם  אלו  מחקרים  לתכנון  היצירתית 

של  העצמתן  למען  בה  הטמון  האקדמי  הכח  את  ותעצים  תיגדל  במכללה 

הסטודנטיות – פרחי ההוראה. חזקו ואימצו. 

בהגון בנימין

ראש המכללה
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"והנבון המשכיל ישתדל לחקור על מה שיש בכחו ובמצפוניו מן החכמה" 

)רבנו בחיי אבן פקודה, הקדמה לחובת הלבבות(

חוברת  בפניכם  להציג  שמחה  תלפיות  במכללת  והפיתוח  המחקר  רשות 

המסכמת בקצרה את העשייה האקדמית הנערכת בין כתלי המכללה, ובבמות 

חוץ. מגוון הנושאים המוצגים בחוברת משקף את הפעילות הענפה של חברי 

הסגל, ומהווה חלון ראווה לתרבות שאימצה לה המכללה כגוף יוזם, מפתח, 

חוקר ומפרסם. החוברת כוללת מידע אודות ספרים, מאמרים, דוחות מחקר, 

הופעה בכנסים והצגת יצירות אמנות של חברי הסגל האקדמי. הפרסומים 

הוצגו בבמות שפיטות, ובבמות המקובלות במקצוע. 

המידע המופיע בחוברת הועבר אלינו על ידי חברי הסגל והוא על אחריותם. 

יחד עם זאת הושקע מאמץ רב בעריכה מדעית ולשונית של החומר והצגתו 

בכללי רישום מקובלים. אם מידע כלשהו נשמט או השתבש, קבלו מראש 

 .APA-את התנצלותנו. הרישום הביבליוגרפי בחוברת נערך על פי הנחיות ה

הסגל  חברי  של  שמם  הובלט  מחברים,  כמה  בהם  ששותפים  בפרסומים 

האקדמי מהמכללה )בגופן מודגש(. כסיוע למעיין צורף מפתח שמי אלפביתי 

כלולים בחוברת, עם הפנייה למספרי העמוד  של חברי הסגל שפרסומיהם 

הרלוונטיים, וכן רשימת כתובות דואר אלקטרוני.

שאוזנו  בהגון  בנימין  מר  המכללה  לראש  להודות  ברצוני  זאת  בהזדמנות 

ד"ר  בידי:  המסייעים  המחקר  ועדת  ולחברי  המחקר,  רשות  לצרכי  קשבת 

דוד אילוז, ד"ר ג'ודי גולדנברג, ד"ר רקפת דלמני, ד"ר שירלי הר-צבי )הכהן(, 

רינה  ד"ר  פנייבסקי,  רבקה  ד"ר  נוימאייר,  מרים  ד"ר  מונדשיין,  אהרן  פרופ' 

רוטלינגר-ריינר.

ישר כח לכל העוסקים במלאכה 

ד"ר אביגיל צברי

ראש רשות המחקר
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 . םא י מ ו ס ר פ

ם י ר פ ס  .1 . א

והמשכיות.  שינוי  של  דפוסים   – במשפחתה  האשה   .)2015( ב'  אדמנית, 

ירושלים: המחברת. 

הספר מסכם שני מחקרים שערכה המחברת. במחקרים נבחנו עמדות של 

שינויים  חלו  בהם  תחומים  בשני  וחילוניים  דתיים  ומתבגרים  מתבגרות 

בדפוסי ההתנהלות המשפחתית: שילוב אימהּות, וקריירה ותפקוד שוויוני 

של מטלות הבית. אוכלוסיית המחקרים כללה בנים ובנות בכיתות י"א וי"ב. 

ובין- בין-דתיים  מגדריים,  גבולות  החוצה  עמדות  סולם  של  דפוס  נמצא 

האוכלוסיות  בשתי  במשפחה.  מגדרי  שוויון  של  לתהליכים  ביחס  דוריים 

למגדר השפעה רבה יותר אצל הבנות לגבי אימוץ עמדות שוויוניות מאשר 

למסורתיּות ולדתיּות, ובשתיהן הדתיּות אינה מהווה גורם משפיע על הבנים 

בנכונות לאימוץ עמדות אלו. 

אקטואלי  דיון  וכן  הממצאים,  של  החינוכיות  להשלכות  התייחסות  בספר 

סוגיה.  כל  על  דתית  מבט  נקודת  גם  הבאת  תוך  הנדונים  התחומים  בשני 

בפרק האחרון מובאת פרשנות שוויונית לסיפור הבריאה – 'סוד הנסירה'.

בר-חמא, א' )2013(. הר-שדה-בית. ירושלים: ראובן מס.

מציג  הספר  חמא.  בר  אבנר  האמן  של  האישי  מסעו  מוצג  זה  אמן  בספר 

מחויבות  ובעל  יהודית  זהות  בעל  בין-תחומי,  כאמן  חמא  בר  אבנר  את 

אידיאולוגית לעם ולארץ, המנהל שיח עם העולם היהודי ועם האקטואליה 
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בספר  מופיעים  בר-חמא,  של  המיצב  עבודות  לצד  והפוליטית.  התרבותית 

מאמרים של חוקרים, הבוחנים את יצירתו של האמן.

בית  מימי  העבריים  בחותמות  חזותיים  וסמלים  דימויים   .)2014( ש'  גבעון, 

ראשון. אזור: ספרי צמרת.

נימנו  ומתוכם  ראשון  בית  מימי  חותמות  כאלפיים  התגלו  ישראל  בארץ 

כארבע מאות חותמות מאוירים. על גבי החותמות המאוירים התגלו מוטיבים 

אמנותיים שונים המייצגים סמלים חזותיים, שהם הסמלים הקדומים ביותר 

המעמד  לבני  שייכים  היו  האלו  החותמות  לדורותיה.  היהודית  באמנות 

העליון בחברה הישראלית של ימי בית ראשון, בעיקר בני משפחות המלוכה 

המורחבות. בספר מוצגת הצעה לסווג את החותמות לקבוצות, על פי נושאי 

הציורים שעל גבי החותמות וכן על פי תפקידם של נושאי החותמות. יש לציין 

כי מתוך כחמישים המוטיבים האמנותיים השונים, אפשר לראות שמרביתם 

עברו גם לאמנות היהודית של ימי בית שני, תקופת המשנה והתלמוד וימי 

הביניים.

גולדנברג, ג', ורדיגר, ד', לרנר, מ', ופסטרנק, ע' )2014(. אתיקה בחינוך מיוחד: 

סוגיות ועקרונות התמודדות. תל-אביב: הוצאת תמ"ה, מכון מופ"ת.

וחינוכיות  אתיות  דילמות  עם  המורה  מתמודד  החינוכית  עבודתו  במסגרת 

רבות. בספר זה מוצגות מגוון דילמות אתיות שאתן עשוי מורה לאוכלוסייה 

בספר  פרק  בכל  המקצועיים.  חייו  במהלך  להתמודד  מיוחדים  צרכים  עם 

במפגש  מורים  ניצבים  שבפניה  אתית  דילמה  המשקף  מקרה  מוצג  זה 

קל,  פיגור  הלקות:  לסוג  התייחסות  תוך  מיוחדים  צרכים  עם  תלמידים  עם 

ודידקטי  חינוכי  ניתוח  מובא  ואוטיזם.  מוחין  שיתוק  וריכוז,  קשב  הפרעת 

של דרכי הפעולה האפשריות במצבים המתוארים, וכן בתום כל פרק מוצגת 

התייחסות יהודית-תורנית לדילמה. 
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)2015(. מימי לא קראתי לאשתי: זוגיות בחסידות גור. באר שבע:  וסרמן, נ' 

אוניברסיטת בן-גוריון.

לראשונה  מציג  והוא  גור,  בחסידות  הבית  הקמת  בתהליך  מתמקד  זה  ספר 

תהליך התפתחותי מלא של הקמת משפחה בחברה החרדית; תמונה רחבה 

המינית(  )הפרישות  הקדושה  והנהגות  בה  החיים  הגוראית,  החצר  של 

בחברה  מתקיימת  לומדים"  ל"חברת  במקביל  כי  והוכחה  לה;  הייחודיות 

החרדית האשכנזית גם "חברת קדושה". המחקר שבבסיסו של ספר זה הוא 

רב תחומי ונעזר בכלים מתודולוגיים שונים. 

טסלר נ' )2013(. על מדרגות הווילה: שיחות עם אסתר. תל-אביב: לביא 

הפקות.

משמעות  את  המאגד בתוכו  גרינברג  של אסתר  חייה  עוסק בסיפור  הספר 

ההשמדה  למחנה  משפחתה  עם  נלקחה  אסתר  וגבורה".  "שואה  המילים 

אושוויץ ואיבדה שם את כל בני משפחתה. עם תום המלחמה, בהיותה נערה 

יתומה בת 15, נלקחה למחנה ברגן בלזן ומשם נשלחה לשיקום בבית הילדים 

"דורות"  1946 עלתה לקיבוץ  – פרבר של העיר המבורג. באפריל  בבלנקנזה 

מתמקד  'גבורתה'  סיפור  היום.  עד  שם  ומתגוררת  הנוער,  עליית  במסגרת 

ובאובדן  חלק  לקחה  בהן  בפעולות  קרבית,  כחובשת  בפלמ"ח  בשירותה 

חבריה במהלך הקרבות. בשנת 2005, במלאות חמישים שנה לבואם אל בית 

הילדים, הוזמנו אסתר וחבריה להתארח בווילה בבלנקנזה – אותו בית ילדים 

שהוסב לבית הארחה – והספר מגולל את חווית המפגש המחודש, הזיכרונות 

והצילום המשוחזר על מדרגות הווילה.

ימיני, ב' צ' )2013(. אדמה-אדמתי, ארצי ארצי – לשון ומגדר בשירה העברית 

המודרנית. תל- אביב: רסלינג.
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דורם   – המודרנה  בדור  השירה  בלשון  מגדריים  בהבדלים  עוסק  הספר 

מעלה  בספר  המתוארת  ההשוואה  גולדברג.  ולאה  אלתרמן  שלונסקי,  של 

הגברים  כתיבת  לעומת  הנשים  כתיבת  את  המאפיינים  מעניינים  ממצאים 

באותו דור, שבו היחס לשני המינים היה סטריאוטיפי בעיקרו. השוואה דומה 

יותר,  40 שנה מאוחר  יותר, שפעלו  נערכה בשיריהם של משוררים צעירים 

הספר  היטשטשו.  הנשים  לכתיבת  הגברים  כתיבת  בין  שההבדלים  ונמצא 

מבסס את ההשערה כי הסיבה להבדלים אלו נובעת מהשינויים החברתיים-

תרבותיים שעברה החברה הישראלית בעקבות המפנה הפמיניסטי, והשינוי 

במעמד האישה שקרה בישראל בעקבותיו. 

שיף, ר', והר-צבי )הכהן(, ש' )2013(. חושבים בכתיב נכון – ספר תלמיד. אבן-

יהודה: רכס.

למורה.  מדריך   – נכון  בכתיב  חושבים   .)2013( ש'  )הכהן(,  והר-צבי  ר',  שיף, 

אבן-יהודה: רכס.

בעזרת  תלמידים,  של  האיות  יכולת  את  לפתח  היא  זה  ספר  של  מטרתו 

לצד  המילים,  אוצר  ובהרחבת  שלה  ולמבנה  המילה  לצלילי  מודעות  פיתוח 

היכולת לחשוב על המילים, לבקר במודע את הכתיב הנכון שלהן, להשוות 

בין מילים ולנסח כללים. הספר מיועד לתלמידי בית ספר יסודי, ולכל תלמיד 

והן  בכיתה  ללימוד  הן  מתאים  הספר  כתיב.  שגיאות  ללא  לכתוב  שמעוניין 

ללימוד יחידני, כחלק מהוראה מתקנת. הספר מבוסס על ממצאים מחקריים 

עכשוויים בידע המילה ובהתפתחות האיות. בספר: מגוון פעילויות לשוניות; 

כגון:  חשיבה,  פעילויות  ומגוון  ותפזורות;  שירים  תמונות,  משחקים,  מגוון 

מיון, הכללה, השוואה ועוד. 

בקרב  רגשי  ויסות   – הגמיש  הפרוטוקול   .)2016( ש'  וזאנטקרן,  י',  שרון, 

ילדים והוריהם באמצעות טיפול ממוקד משמעות בשילוב כלים אמנותיים. 

הרצליה: ניב. 
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ומיועד לאנשי  לויסות רגשי  'הפרוטוקול הגמיש' עוסק בפיתוח מיומנויות 

תיאוריות  הסוקר  נרחב  תיאורטי  מבוא  כולל  הפרוטוקול  וחינוך.  טיפול 

תפקיד  הבהרת  רגשי,  וויסות  רגשות  להתפתחות  הנוגעים  ומחקרים 

הרגשות, רגשות ראשוניים ושניוניים, קשר בין תחושות לרגשות, חשיבותם 

בהמשך,  ועוד.  ילדים  בקרב  רגשי  לויסות  יכולת  בהתפתחות  ההורים  של 

פעילויות  המציעות  מתפתחות  יישומיות  יחידות  תשע  הפרוטוקול  מכיל 

שונות המשרתות את נושא היחידה. למשל: זיהוי רגשות, קשר בין תחושות 

ומחשבות, דינאמיקה של רגשות והדרכת הורים. בנוסף לפעילויות יצירתיות 

והסברים פסיכו-חינוכיים, הפרוטוקול כולל מיפוי נרחב של קשיים בויסות 

רגשי, וטפסים לשימוש במפגש החינוכי-טיפולי ומחוצה לו.

שרון, י', וזאנקטרן, ש' )2015(. טפסים רבותי טפסים – אגדן טפסים לניטור 

עצמי לאורך שלבי הטיפול. הרצליה: ניב.

אוגדן הטפסים מיועד לאנשי טיפול וחינוך בעבודתם עם ילדים לשם מיפוי 

דפים   132 מכיל  האוגדן  התמודדות.  ודרכי  מודעות  פיתוח  קשיים,  וזיהוי 

מחשבות,  זיהוי   / והמשגה  מיפוי  הבאים:  בנושאים  שעוסקים  מאוירים 

מחשבתית,  גמישות  מחשבות,  הפרכת   / והתנהגות  תחושות  רגשות, 

ושינוי  / התמודדות  וויסות רגשות  זיהוי   / ודיבור עצמי  מחשבות מתווכות 

/ כוחות וגורמי חוסן / סיכום וטפסים ריקים לשימוש עצמי. בסוף האוגדן 

ישנם הסברים לדרך השימוש בכל אחד מהטפסים. 

Halperin, D. R. (2013). Illuminating in Micrography: The 
Catalan Micrography Mahzor MS Heb 8°6527 in the National 
Library of Israel. Brill Academic publishers, Leiden. Series: 
The Medieval and Early Modern Iberian World 51.

הספר עוסק בכתב יד של מחזור לראש השנה ויום הכיפורים המצוי בספרייה 
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)עיטור  ייחודי בהיותו מעוטר במיקרוגרפיה  בירושלים. כתב היד  הלאומית 

קודיקולוגיה  )כריכה,  הפיזי  הממצא  את  מנתח  הספר  בלבד.  זעיר(  בכתב 

ופליאוגרפיה(, את הטקסט, ואת האיור של כתב היד הן מבחינה סגנונית והן 

מבחינה איקונוגראפית. הספר מהווה כיום גם קומפנדיום לפקסימיליה של 

כתב היד שיצאה לאחרונה ב25 עותקים בלונדון.

Rutlinger-Reiner, R. (2014). The Audacity of Holiness: 
Orthodox Women's Theater in Israel, 2007. Jerusalem: Carmel 
Publishing House. 

Electronic Version: http://bir.brandeis.edu/handle/10192/28912

לאנגלית  תורגם  בישראל",  דתיות  נשים  תאטרון  שבקדושה:  "עזות  הספר 

ועוסק בתופעה של תיאטרון דתי של נשים בישראל בסוף שנות התשעים 

אנתרופולוגית.  מבט  מנקודת  הזו  המאה  לתחילת  עד  הקודמת  המאה  של 

הוא מפגיש את הקוראים עם קבוצות רבות שכן יש סקירה גם על תיאטרון 

דתי של גברים ובוחן את התפתחות תופעה תרבותית זו והתגובה אליה מצד 

רבנים, אמנים חילוניים ומוסדות חינוך. 

 

Tessler, N. (2015). Flowers and Towers: Politics of Identity in 
the Art of the American "New woman". Newcastle upon Tyne, 
UK: Cambridge Scholars Publishing.

The book deals with the flower motif in the art of women artists 
of the Modernist movement from the nineteenth century to 
the present day, in the works of avant-garde American women 
artists (Glaspell, Stettheimer, O’Keeffe, Pelton, Cunningham, 
Mather, Modotti and Kahlo) during the 1920s and 30s. These 
artists were aware of the religious symbolism of the flower in 

http://bir.brandeis.edu/handle/10192/28912
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Judaism and Christianity, and turned it into an emblem of the 
new modern woman with her own views of the world. The book 
offer a new meaning, symbolism, and roles of the flower and of 
the tower – the new skyscrapers – as symbols of men's control 
of modern technologies, involving a new, daring and original 
approach in the context of women’s struggle for the right to 
vote and for self-expression.

בדפוס

צברי, א', וטסלר, ב' )בעריכה לשונית(. קוד התפיסה המרחבית. מכון מופ"ת, 

תל אביב.

מהי תפיסה מרחבית? האם היא יכולת מולדת או תכונה מתפתחת, שניתן 

אלה  לשאלות  להשיב  הספר  של  מטרתו  ותרגול?  אימון  בעקבות  לשכללה 

ולנסות ולפתוח לקורא צוהר לעולם זה. 

תובנות  לצד  מחקרים,  וממצאי  תיאוריות,  על  מושתתת  בספר  הכתיבה 

וכן  הספרות,  מן  דוגמאות  בספר  למצוא  ניתן  בעבודתן.  הכותבות  שרכשו 

ידע  ומעשה,  תאוריה  בספר  משולבים  הכותבות.  ידי  על  שחוברו  דוגמאות 

פדגוגי, והצעות לשימוש במסגרת ההתנסות המעשית. 
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ר פ ס ב ק  ר פ  .2 . א

כאימפרוביזטור.  הטיוטור   – הצליל'  את  לנגן  הנכון  'הזמן   .)2016( ב'  בשן, 

בתוך ר' רייכנברג, ר' שגיא, ומ' מבורך )עורכות(, להיות טיוטור – מנחה של 

עמיתים: משימה אפשרית? )עמ' 142–162(. תל-אביב: מכון מופ"ת.

הפרק מציג מחקר עצמי שערכה המחברת על עבודתה כטיוטורית בהתמחות 

במכון  מקצועית  התמחות  ללימודי  בביה"ס  והוראה,  הנחייה  בהדרכה, 

מופ"ת. בפרק מתוארת ההתמודדות המשמעותית שלה עם תפקיד הטיוטור 

כקשורה בשימוש במינון גבוה של אימפרוביזציה, בשונה מהוויתה כמורה, 

מרצה ומדריכה במקומות אחרים. החיפוש אחר עיגונים תיאורטיים להבנת 

המושג אימפרוביזציה והדיון על משמעויותיו בתחום מוזיקת הג'אז בעיקר 

העלו בה תובנות על עצמה ועל עבודתה כטיוטורית, הפרק מציג השלכות של 

האימפרוביזציה לעבודת ההנחיה.

של  לשינוי  כמסגרת  הספר  בית   .)2014( ש'  ורומי,  א',  אורנן,  ג',  גולדנברג, 

מתבגרים במצבי סיכון. בתוך ע', גרופר, וש', רומי )עורכים(, ילדים ומתבגרים 

במצבי סיכון בישראל: כרך א': תמונות מצב של התחום ותוכני הליבה. )עמ' 

508–539(. תל-אביב: תמ"ה, מכון מופ"ת.

המשתתף  בסיכון  בנוער  לטיפול  ייחודי  חינוכי  מודל  מתואר  זה  במאמר 

בתכנית 'מניפה', ומוצג מחקר המנתח את מקורות ההשפעה על תלמידים 

אלו. המודל החינוכי המוצג תומך בפעולה הוליסטית בתוך כתלי בית ספר 

נורמטיבי, כאשר המסגרת הבית ספרית היא הבסיס לעבודה עם תלמידים 

תחומית:  רב  גישה  באמצעות  זאת  החינוך.  מערכת  בתוך  ולשימורם  אלה 

טיפול רגשי, חינוך והוראה. המחקר התנהל הן בגישה כמותית לבדיקת מדדי 

ההסתגלות של התלמידים, והן בגישה איכותנית לניתוח מקורות ההשפעה 

באמצעות ראיונות עומק עם בוגרות ועם אנשי סגל בתכנית. המאמר הנוכחי 
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מתאר את מקור הכוח של מודל זה, ומנתח דוגמה של פעולה בתכנית 'מניפה' 

הדבקה בעיקרון של שימור התלמידים במסגרת בית ספרית נורמטיבית. 

הכתיבה  תזרים  לפיענוח  בוחן  אבני  קובעת:  מילה  כל   .)2017( ר'  ד'  הלפרין, 

במיקרוגרפיה. בתוך א' פרזיגר )עורך(, דרכי דניאל: מחקרים במדעי היהדות 

533–551(. רמת-גן: אוניברסיטת  לכבוד הרב פרופסור דניאל שפרבר. )עמ' 

בר-אילן. 

המאמר עוסק בחשיבות המתודולוגית של הקריאה של טקסט המיקרוגרפיה 

שעד כה לא ניתנה לו חשיבות בחקר המיקרוגרפיה. דרך עיטור של מפתח 

חשיבות  רק  לא  מודגמת  הקטלאני  המיקרוגרפיה  במחזור  הכלים  עמודי 

פענוח תזרים הכתיבה לצורך הבנת מאפייני כתיבת הסופר, אלא בפרט לשם 

הבנת ההקשר שבין הטקסט היוצר לעיטור הנוצר.

ימיני, ב' צ' )2013(. הבינוני הסביל כסוגל סגנוני בשירת בת-מרים. בתוך ר' 

בן שחר ונ' בן-ארי )עורכות(, העברית שפה חיה ו, )עמ' 156-141(. תל-אביב: 

הקיבוץ המאוחד. 

במאמר הודגמו שירים של יוכבד בת-מרים הממחישים את הדרך שבה היא 

מצליחה להעניק לשיריה אווירה רוחנית ומסתורית, וכן הודגם כיצד השימוש 

הזאת  האווירה  יצירת  את  משרת  הסביל  הבינוני  בצורות  והמגוון  המרובה 

בשיריה. לבד מצורות הבינוני הסביל יש בשירים אמצעים לשוניים אחרים 

התורמים גם הם את תרומתם לאווירה המיוחדת שבשיריה: מספר רב ומגוון 

של שמות תואר, שמות תואר מאוחים, צורות סביל פועליות, משפט חד-

איברי וצורות פועליות שבהקשר המטפורי אינן מציינות פעולות מוחשיות 

אלא התרחשויות רוחניות ודמיוניות.
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חיים  ואיכות  לזיקנה  הכנה   .)2015( מ'  ושרייבר-דיבון,  ח',  והב,  ליפשיץ 

)עורכות(,  כהן  ומ'  פרילוצקי  ד'  בתוך  שכלית.  מוגבלות  עם  מבוגרים  בקרב 

גרונטולוגיה מעשית: מבט רב מקצועי לעבודה עם אנשים זקנים )עמ'-257

237(. ירושלים: אשל.

הפרק עוסק בתופעת הזיקנה באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית ומתאר את 

תכנית 'ההכנה לעתיד', שנועדה להכין אנשים עם מוגבלות שכלית לקראת 

הזיקנה ולהתמודדות עם השינויים במישור האישי והמשפחתי.

מנור בנימיני, א', שרייבר-דיבון, מ', עמיהוד, ע', ושטרנליכט, ת' )2013(. שינוי 

תפיסתי בקרב צוות רב מקצועי בנושא חינוך מיני לתלמידים עם פיגור שכלי 

בבית ספר ניסויי דתי. בתוך ב' אלפרט, וש' שלסקי )עורכים(, הכיתה ובית 

תל-  .)367–398 )עמ'  חינוך.  על  אתנוגרפיים  מחקרים  מקרוב  במבט  הספר 

אביב: מכון מופת.

החינוך המיני במערכת החינוך בכלל ובחינוך המיוחד בפרט, מעסיק בשנים 

בשל  זאת  הספר.  בבית  הפועלים  מקצועיים  הרב  הצוותים  את  האחרונות 

בסיכון  אוכלוסייה  מהווה  שכלי  פיגור  בעלי  הבוגרים  שאוכלוסיית  העובדה 

והיא נתונה להטרדות ולניצול מיני וכן בשל הפער בין התפתחותם הביולוגית-

הקוגניטיבית  התפתחותם  לבין  הכרונולוגי,  גילם  את  התואמת  גופנית, 

ובשלותם הרגשית, שאינה תואמת גיל זה. הוראת מה שמכונה "חינוך מיני" 

במיוחד  מעורר,  שהוא  המבוכה  בשל  מקצועיים  הרב  לצוותים  קושי  מהווה 

דתיים.  ספר  בבתי  קושי  וביתר  פיגור  בעלי  לתלמידים  ללמדו  יש  כאשר 

מחקר זה הינו חקר מקרה אתנוגראפי, אשר בחן במהלך חמש שנים תהליך 

של בנייה והוראה של תכנית לחינוך מיני-חברתי לתלמידים עם פיגור שכלי 

בבית ספר דתי. המחקר מבוסס על ראיונות עם חברי הצוות הרב-מקצועי, 

על תצפיות בשיעורי חינוך מיני-חברתי, שכמה מהם צולמו, ועל תעוד של 

זה. מטרת המחקר הייתה  בנושא  ישיבות של הצוות הרב מקצועי שעסקו 

מקצועי  הרב  הצוות  אנשי  בקרב  שהתרחש  התפיסתי  השינוי  את  לבחון 

בבית הספר. הממצאים אפשרו בניית מודל יישומי המציג תהליך של שינוי 
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תפיסתי של הצוות הרב מקצועי בבית הספר. לממצאי המחקר יש השלכות 

על תהליכי הכשרה והשתלמות של מורים ועל הכשרת צוותים רב מקצועיים 

לפני כניסתם לעבודה בבתי ספר ולאחריה. 

מבשרת,  לך  עלי  )עורכת(,  גרוסמן  ע'  בתוך  זהב.  של  שעון   .)2017( א'  עזרן, 

חולון:   .)237–231 )עמ'  לחינוך.  אקדמית  במכללה  השראה  כמקור  ירושלים 

מכללת תלפיות.

"שעון של זהב" הינו סיפור פואטי המתאר דרמה תוך אישית ביחסי הגומלין 

היחידה  של  בזיכרון  הנושא  של  המורכבות  לאור  הקודש  לבין  החולין  שבין 

למול השהייה במרחבים ציבורים המוגדרים כקדושים. 

גרעין העלילה מתמצה במציאת שעון זהב עתיק בדירה ירושלמית שנמכרה 

החפץ,  עם  המפגש  חילונית.  צעירה  סטודנטית  לידי  והועברה  חרדי  מאיש 

שמשמעותו וחומריותו מניעים שיח על משמעות הזמן, מעורר התייחסות 

אותנטית של הכותבת להוריה ולמשפחתה, שגידלו אותה באווירה חילונית 

עם חינוך ערכי משמעותי. המפגש בדירה בין הנפש המתה של בעל הבית 

הדתי לבין הסטודנטית הצעירה שמנסה להגיע לזהות עצמית מוליד חיבורים 

והקשרים שכבתיים בנושאי קודש וחול, שורשיות ונצחיות. 

עזרן, א' )2016(. י"ד באדר א' – סטטוס של יתומה. בתוך ע' גרוסמן )עורכת(, 

)עמ'  לחינוך.  אקדמית  במכללה  יוצרת  כתיבה   – הראשונה  מהשורה  מורים 

203-205(. חולון: מכללת תלפיות.

"י"ד באדר א'- סטטוס של יתומה" הינו הספד שכותבת בת אל אביה עשרים 

שנה לאחר שנפטר. הטקסט לקוח מתוך בלוג שנכתב כסטטוס בפייסבוק.  

שרת  כלי  מהווה  חברתית  באפליקציה  )ביותר(  אישי  סטאטוס  כתיבת 

לפיתוח שפת כתיבה פסדו-ספרותית המאפיינת את התקופה. שפה אישית, 
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לעתים פשוטה וחד מימדית, מקבלת במת קריאה המונית וציבורית. הכאב 

של הפרט הופך לשפת ביטוי חברתית ונטמע בתוכה, מקנה אפשרות לשיח 

ולשינוי חברתי המבוסס על כנות וישירות אנושיים.

Amar Z., & Iluz D. (2017). Balsam – the most expensive 
perfume plant in the ancient world. In  A. S. Ferziger (ed.), 
The Paths of Daniel: Studies in Judaism and Jewish Culture: in 
Honor of Rabbi Professor Daniel Sperber. (pp. 15-28). Ramat-
Gan: Bar Ilan University. 

Preliminary tests conducted on the Commiphora gileadensis 
plant demonstrated a correspondence to the description of 
balsam and the sap harvested from it that is mentioned in 
ancient sources. Modern attempts to produce balsam sap may 
explain why this substance was so important and prestigious 
in antiquity, by highlighting its properties and the technical 
difficulties in collecting the liquid’s volatile sap. Using a 
perforation method to harvest the sap and combining this with 
improved techniques to propagate balsam plants, the possibility 
of producing perfume from balsam in commercial quantities 
may be in our grasp. We hope that the restoration of balsam 
cultivation in the Land of Israel and the intensive studies that 
researchers have recently been pursuing in the perfume and 
pharmaceutical industry will make it possible to discover more 
of this plant’s hidden secrets. Perhaps this will reawaken the 
demand for balsam perfume and return it to its previous status 
and prestige.
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Bornstein, A. (2013). Shechem. In D. Master (ed. in-Chief), J. 
K. Zangenberg, A. Faust, B. A. Nakhai, & L. M. White (eds.), 
The Oxford Encyclopedia of the Bible and Archaeology. (pp. 
348-357). New York: Oxford University Press.

החפירות  תוצאות  ובסקירת  המקראית  שכם  של  בתולדותיה  עוסק  הפרק 

הארכיאולוגיות בתל בלטה המזוהה עם שכם הקדומה. העיר נזכרה במקורות 

ההיסטוריים, בכתבי ה"מארות" המצריים שמן המאה ה-19 לפנה"ס, בסיפור 

מסעו הצבאי של פרעה-שנוסרת השלישי )כתובת חו-סבק(, במכתבי אל-

ומאוחר  לפנה"ס.  ה-14  במאה  למצרים  כנען  ארץ  מערי  שנשלחו  עמארנה 

יותר, באוסטרקונים שנתגלו בשומרון הקדומה )'חרסי שומרון'(.  

האבות  של  בכנען  האחיזה  כראשית  מורה"(  )"אלון  שכם  נזכרת  בתנ"ך 

של  לזרעו  הארץ  הובטחה  כאן  מזבחות.  במקום  הבונים  ויעקב,  אברהם 

יחסי   .)20–18 לג   ;7–6 יב,  )בר'  ראשונה  מגורים  קרקע  ונרכשה  אברהם, 

העיר  אנשי  בין  הברית  בצורה אמביוולנטית.  מתוארים  שכם  והעיר  ישראל 

נזכרת  שלא  ולמרות  לד(,  )שם,  ממנה  ובניתוק  בהרג  מסתיימת  יעקב  לבני 

ברשימת כיבושי יהושע, נערך בעמק שממערבה מעמד הברית של הברכה 

4–8; יהו'  והקללה ובהר עיבל הוקם מזבח ראשון עם הכניסה לארץ )דב' כז 

30–31(. במאמר נעשה ניסיון להשוואה בין המסופר במקרא לבין תיאורי  ח 

 ,254  ,246 הקשר של אנשי שכם ל"עפירו" במכתבי אל עמארנה )כגון: א"ע 

במכתבי  שכם  מדינת  של  השליטה  לתיאורי  מנשה  נחלת  תיאורי  ובין   )289

א"ע. בהמשך יתוארו סיפורי אבימלך ומשל יותם )שופ' ט( ופרשת הקמת 

ממלכת ישראל בשכם בירתה הראשונה, על ידי ירבעם בן נבט )מל"א יא 26, 

יב 12, 25(. כמו כן מוצגת בפרק השוואה בין הממצאים הארכיאולוגיים לבין 

הנזכר בתנ"ך ובמקורות ההיסטוריים השונים. 

 

http://global.oup.com/academic/content/series/o/oxford-encyclopedias-of-the-bible-oeb/?cc=il&lang=en
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Dubinsky Z., & Iluz D. (2016). Corals and light: From energy 
source to deadly threat. In S.  Goffredo, & Z.  Dubinsky, 
(eds.), The Cnidaria, past present and future. (pp. 469-487). 
Switzerland: Springer International Publishing. 

The bathymetric distribution of reef-building, zooxanthellate 
corals is constrained by the attenuation of underwater light. 
The products of algal symbiont photosynthesis provide a major 
share of the energy, supporting the metabolic needs of the animal 
host. The two orders of magnitude in the underwater light field 
spanned by corals are overcome by photoacclimative responses 
of both the algae and the animal host. The corals decrease the 
photosynthetic fraction of their energy budget as light dims with 
depth, increasing their heterotrophic dependence on predation. 
In shallow water, corals are exposed to photodynamic dangers to 
which both host and symbiont are susceptible. These effects are 
mitigated by an array of antioxidative mechanisms that wax and 
wane in a diel periodicity to meet the concomitant fluctuation 
in oxygen evolution. The nocturnal tentacular extension seen in 
many corals is terminated at dawn by light, probably mediated 
by the photosynthesis of the zooxanthellae. 

Fischer, M. (2017). Identity and Value: Interpreting Portraits 
on Coins from the Adda Collection. In H. Gitler & G. Gambash 
(eds.), Faces of Power, Roman Gold Coins from the Victor A. 
Adda Collection. (pp. 164-195). Jerusalem, Zurich, London: 
Israel Museum and Numismatica Ars Classica. 

המכילים  רומיים  זהב  מטבעות  של  תערוכה  לכבוד  בספר  הופיע  המאמר 

דימויים של חלק ניכר מהקיסרים והקיסריות הרומיים. בספר כותבים מיטב 
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ניתוח  יש  במאמר  העתיקה.  הנומיסמטיקה  של  העכשוויים  המלומדים 

ניתוח  האמנות:  תולדות  של  מבט  מנקודת  המטבעות  על  הדיוקנאות  של 

מרכיבים  ושל  ומשמעותו,  הסגנון  של  ומשמעותה,  העגולה  המסגרת  של 

האתני  השיוך  המגדרי,  השיוך  האופי,  הזהות,  הפנים:  בייצוג  משמעותיים 

והגיל. המושגים זהות וערך מעומתים כשני מושגים שיחסי הגומלין ביניהם 

קובעים את משמעות המטבע. 

Iluz D., & Dubinsky Z. (2013). Quantum Yields in Aquatic 
Photosynthesis. In Z. Dubinsky, Z. (editor), Photosynthesis. 
(pp. 135-158). InTech – Open Access Publisher. 

https://www.intechopen.com/books/photosynthesis/quantum-
yields-in-aquatic-photosynthesis

והיעילות  אקווטיות  במערכות  פוטוסינתיזה  בנושאים:  עסק  המאמר 

למדידת  השיטות  שונים;  סביבה  בתנאי  המקסימלית  הפוטוסינטטית 

ישירות  שיטות  המקסימלית;  הפוטוסינטטית  והיעילות  פוטוסינתיזה 

 ,14 )פחמן  איזוטופיות  שיטות  פחמן,  קיבוע  חמצן,  מדידות  באמצעות 

פלאורסצנציה  ממדידות  ישירות  לא  ושיטות  חמצן(  של  איזוטופים 

הפוטוסינטטית  היעילות  על  המשפיעים  הגורמים  ופוטואקוסטיקה; 

)פוטואקלימציה ופוטואינהיביציה, משק הנוטריינטים ומזהמים(; היישומים 

הביוטכנולוגיים בהבנת הגורמים הנ"ל לגידול יעיל וכלכלי של תרביות אצות.

Iluz D. (2013). The Mediterranean Royal Purple, biology 
through ritual. In S. Goffredo & Z. Dubinsky (eds.), The 
Mediterranean Sea: Its History and Present Challenges. (pp. 
559-570). Dordrecht: Springer.

 

https://www.intechopen.com/books/photosynthesis/quantum-yields-in-aquatic-photosynthesis
https://www.intechopen.com/books/photosynthesis/quantum-yields-in-aquatic-photosynthesis
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The eastern Mediterranean coast was the center of the dyeing 
industry in the ancient world. Royal purple, the most famous 
indigoid dye of antiquity, was derived from hypobranchial-
gland extracts of various marine gastropod mollusks. Extensive 
marine biological surveys have revealed that the only snails 
in the Mediterranean that produce stable dyes are those of 
the murex family. The dye obtained from the common snail 
Murex trunculus is very stable and steadfast. The extracts were 
processed in a lengthy, elaborate procedure, according to the 
Roman writer of the 1st century AD, Pliny the Elder; other, 
more cursory texts are known from the Classical Greek period 
up until Byzantine times. Purple dyeing was also discovered by 
cultures on the western and eastern shores of the Pacific Ocean 
in China and Peru, respectively, apparently with no connection 
to the Canaanites or Phoenicians. We describe here the history 
of this dye from its earliest traces, through its role in Jewish 
rituals, its rise to Roman regal attire, and its subsequent decline 
and final replacement by synthetic products.

Manor-Binyamini, I., Schreiber-Divon, M., & Stein, R. (2013). 
Sexual education for students with mental retardation: Practical 
model for teachers. In S. L. Ferrara, (ed.), Special Education: 
Standards, Teaching Practices and Parent Expectations. (pp. 
89-104). New-York: Nova Publisher.

Children with disabilities are 3.4 times more likely to be 
sexually abused than their non-disabled peers. Moreover, the 
abuse will likely be committed by someone they know and trust 
such as a parent, sibling, teacher and day-care provider. In spite 
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of these alarming data, the sexual-social education – for mature 
students with intellectual disability is very little discussed in the 
literature; and even less is known about the practical models 
for teaching the subject. The chapter opens in introducing the 
reasons which make the teaching of sexual-social education in 
schools that consist of students with disabilities such a sensitive 
and complex topic. The reasons presented in the chapter 
indicate on the existence of a gap between the importance of 
the subject and the ability of teachers / profession to teach it 
in class. Later in this chapter, an innovative practical model is 
presented, combined with a demo teaching class accordion to 
this model. This model, which was already tested in research, 
was developed in an Israeli special education school which 
deals with adult students with mild intellectual disability. Along 
with the presentation of the model, we present the collaborative 
ethnographic action research field which examine the model 
over five years by means of conducting interviews, videoing 
lessons and documenting meetings. Model which would be 
displayed could be found as a significant contribution to all 
teachers / profession who work in special education schools 
and find themselves struggling with this very topic. 

Schupak, E. (2016). 'Lend me your ears': Listening Rhetoric 
and Political Ideology in Julius Caesar’. In P. Holland, (ed.), 
Shakespeare Survey. (pp. 106-122). Cambridge: Cambridge 
University Press. 
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בדפוס

)בדפוס(. גורמים אתיים המעורבים בפעילות יחידות  וצברי, א'  גולדנברג, ג' 

המחקר, בתוך ר' זוזובסקי, לספר מחקר. מכון מופ"ת, תל אביב.

בפרק זה הובאו סיפורים הקשורים לקווי יסוד להתנהגות אתית של אנשי 

חינוך, והוצגו דילמות אתיות אופייניות של רשויות המחקר הנמצאות בזיקה 

אליהם. 

Eyal, L., Klavir, R., & Magid, N. )in press(. The forum of excellent 

student: A model for cooperative learning. In M. Shonfeld, & 

D. Gibson, )eds.(, Multicultural Environment in Collaborative 

Learning in a Global World. USA: IAP – Information Age 

Publishing, Inc. 

מאמר זה מתאר למידה שיתופית במסגרת פורום סטודנטים, בו משתתפים 

סטודנטים מתכנית המצוינים להכשרת מורים של כל המכללות האקדמיות 

רב  בסביבה  מערבת  למידה  מתקיימת  הפורום  במסגרת  בישראל.  לחינוך 

שיתופית  למידה  של  אסטרטגיות  במגוון  מתנסים  והסטודנטים  תרבותית 

על  התבסס  אשר  המחקר  בפורום.  האקדמית  מהלמידה  אימננטי  כחלק 

110 בוגרי הפורום, בדק באופן כמותי ואיכותני את ההשפעה  משוביהם של 

של הלמידה השיתופית בסביבה הרב תרבותית של הפורום על חווית הלמידה 

כמורים  הסטודנטים  של  החינוכיות  תפיסותיהם  ועל  הסטודנטים  של 

חוו  לדבריהם,  שהסטודנטים,  כך  על  מצביעות  המחקר  תוצאות  לעתיד. 

בפורום למידה דיאלוגית, מעצימה ומשמחת, אשר השפיעה על תפיסותיהם 

לגבי הרב תרבותיות כמשאב רב ערך המסיר חסמים ודעות קדומות ומעשיר 

את הלמידה. הסטודנטים גם העידו על עצמם כי ההשתתפות בפורום תרמה 
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להכשרתם למורים מחנכים ומנהיגים מצוינים, ובכוונתם לאמץ אסטרטגיות 

וכלים ללמידה שיתופית אליהם נחשפו בפורום בהוראתם העתידית.

Zdafee, K. )forthcoming(. Between imagined and 'real': 

Sarukhan's al-Masri Efendi cartoons in the first half of the 

1930s. In R. Scully & A. Varnava )eds.(, Comic Empires: 

The Imperialism of Cartoons, Caricature and Satirical Art. 
Manchester: Manchester University Press.

פרי  אפנדי",  "אל-מצרי  הקריקטורי  הטיפוס  את  הכותבת  מנתחת  בפרק 

שהופיע   ,)1977-1898( צארוח'אן  אלכסנדר  הארמני  האמן  של  מכחולו 

לראשונה מעל גבי כתב-העת הסאטירי הקהירי  רוז אל-יוסף בראשית שנות 

השלושים של המאה העשרים. כפי שמציג המאמר, ניתן לקרוא את דמותו 

כתב-העת;  של  כ"לוגו"  ראשית,  אופנים:  בשלושה  אפנדי"  "אל-מצרי  של 

שנית, כביטוי חזותי של קהל היעד של כתב-העת ולרובד המשכיל במצרים 

בשנים שבין מלחמות העולם; ולבסוף מהווה הדמות ביטוי להשקפת עולמו 

של האמן שיצר אותה, צארוח'אן, ולאופן תפיסתו את המצרי "הטיפוסי".
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ה כ י ר ע  .3 . א

יוצרת  כתיבה  הראשונה.  מהשורה  מורים  )עורכת(.   .)2016( ע'  גרוסמן, 

במכללה אקדמית לחינוך. חולון: מכללת תלפיות.

מהמכללה  יוצרים   50 של  יוצרת  כתיבה  בתוכו  שמאגד  מכללתי  אלבום 

האקדמית תלפיות וצילומים של 28 צלמים מהמכללה. 

גרוסמן, ע' )2014(. )עורכת(. שפה מקומית. חולון: מכללת תלפיות. 

גרוסמן, ע' )2013(. ספר מירון. יוסף הגלילי. עריכה והפקת המהדורה שניה. 

מירון: המחבר.

הספר מהווה מסמך היסטורי לתולדותיה של מירון, ומתמקד בשני מוקדים 

עיקריים: מירון כמקום גאוגרפי אסטרטגי, ומירון כצומת רוחנית של עולמות 

עליונים. המחבר יוסף הגלילי קשור בנימי נפשו עם הגליל בכלל, ומירון בפרט, 

היה שותף בשחרור הגליל, ובמשך שנים רבות היה "הרוח החיה" בישובה של 

מירון ובבניינה. הספר מגולל את סיפורה של מירון היהודית וכל הקשור בחצר 

הרשב"י, וסוקר מאה שנות הילולת הרשב"י בעזרת עדויות, מסמכים ותיעוד 

עכשווי, הספר מתחקה אחר התמורה שחלה באופיין של ההילולות. בפרק 

מיוחד מתוארות דמויות אשר מקושרות בעבותות אהבה עמוקים ומסורים 

יכולים שלא לחוש שמעבר  נימי נפשם למקום, המעיינים בספר אינם  בכל 

היות הגלילי חוקר, כוחו רב כ'מספר ספורים'.  המחבר לא עיבד דברים ולא 

על  אור  ושפך  אותנטית  בצורה  כהווייתם  אנשים  תיאר  הוא  מעשיות   בדה 

אנשי סגולה שרק הוא בעינו הטובה ידע לתארם. הבריח התיכון לכל הספר 

הוא פרשת הכנסת אורחים שבמירון, מוסד עתיק יומין הקיים מימי האר"י 

הקדוש. הפרק החותם את הספר מלקט עדויות מפי חיילי גדוד 79 בחטיבה 

שבע אשר שחררו את הגליל ב"מבצע חירם." 
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לארץ  'המסע  אידיסיס:  חיים  של  שירו  )עורכת(.   .)2015( ס'  פלק-פרץ, 

ישראל'. בתוך: אתר מפמ"ר, אגף החינוך היסודי בחמ"ד, משרד החינוך.

יחידת הוראה זאת עוסקת בפרשנות לשירו של חיים אידיסיס "המסע לארץ 

ישראל" )אשר זכה ללחן מאת שלמה גרוניך, בביצוע מקהלת שבא(. השיר 

הליבה.  במעגל  היסודיים,  הספר  לבתי  בספרות  הלימודים  בתוכניות  כלול 

תוך  הלימוד,  בכיתות  השיר  להוראת  הצעות  כולל  היחידה  של  הארי  חלקה 

התייחסות לשלבי טרום-קריאה, במהלך הקריאה ולאחר הקריאה. 

והנחלתו במגוון  זיכרון השואה   – )2015(. )עורכת(. תרבות הזיכרון  צברי, א' 

הקשרים, חוברת תקצירי כנס, מכללת תלפיות, חולון.

הנאצית.  גרמניה  על  הברית  בעלות  לניצחון  שנה   70 במלאת  נערך  הכנס 

במהלך הכנס התמודדו המרצים השונים עם הסוגיה: כיצד להתייחס לשואה 

שהתרחשה במלחמה זאת, ולשבר הנורא שחווה העם היהודי - האם לשמר 

את הזיכרון או שמא להדחיק ולשכוח? ואם לזכור: מה תפקידה של תרבות 

הזיכרון? 

מיסודות  אחד  הוא  שזיכרון  לתובנה  מובילה  יהודיים  במקורות  התבוננות 

קיומנו כעם, וכי זיכרון נתבע מאיתנו כחלק מסדר החיים )למען תזכור את 

יום צאתך מארץ מצרים; זכור את אשר עשה לך עמלק; זכור את יום השבת 

לקדשו; ועוד ועוד(. במקביל לדרישה מן הפרט לזכור מופיע הקב"ה כזוכר 

לכתך  כלולותייך,  אהבת  נעורייך  חסד  לך  "זכרתי  לעמו  המבטיח  הברית, 

אחרי במדבר בארץ לא זרועה", ובתפילת שמונה עשרה כ"זוכר חסדי אבות", 

ה"זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם" מתפילת זיכרונות.

אם כך יש בהתנהלות היהודית תפקיד רב משמעות לזיכרון ולהנחלתו. בכנס 

התייחסו המרצים לזיכרון השואה במגוון הקשרים ומדיות.

צברי, א' )2013(. )עורכת(. מחקר במרחב מכללה לחינוך. חוברת תקצירי כנס, 

מכללת תלפיות, חולון.
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המציאות רבת הפנים בה אנו חיים עוברת במהלך עשרות השנים האחרונות 

והם  כשהיו,  אינם  היומיומיים  בחיינו  רבים  מישורים  מפליגים.  שינויים 

ממשיכים לעבור שינוי ותמורה בלתי פוסקים. כדרכם של שינויים תרבותיים 

מתרחשים שינויים אלה במקביל בערוצים שונים. השינויים משפיעים גם על 

מערכת החינוך, ומחייבים אותה לתת להם מענה או להתאים עצמה אליהם. 

השפעת השינויים מגדירה מחדש את תהליכי ההכשרה של תלמידים ומורים, 

על  מחשבות  ויוצרת  הנחלתם,  ואופן  ערכים  של  מחודשת  לבדיקה  גורמת 

בחיי  החינוך  מערכת  בוגרי  של  מיטבית  להשתלבות  שיתרמו  המיומנויות 

יום ואופן הקנייתן. בכנס זה הציגו חוקרים ממכללת תלפיות ממבחר  היום 

מחקריהם בנושאים הנוגעים למציאות משתנה והשפעתה על חקר החינוך.

Rutlinger-Reiner, R. & Fogel- Bijaoui, S. )eds.(, )2013(. Re-

thinking the Family in Israel: Individualization, Gender, Religion 

and Human Rights. Special )double( Issue: Israel Studies Review 

together with the Van Leer Institute.

בחוברת  ליר.  ון  במכון  זה  בנושא  שהתקיימה  מחקר  קבוצת  של  תוצרים 

מאמרים הבוחנים נושאים הקשורים למשפחות ישראליות מהיבטים שונים 

ומתחומי דעת שונים משפטיים, פסיכולוגיים, אנתרופולוגים וסוציולוגים. 
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ם י ר מ א מ  .4 . א

מאמרים בכתבי עת שפיטים

בהוראה  חשיבה  'מרחבי   .)2016( מ'  ושנוולד,  ר',  חלאבי,  ר',  גולן,  נ',  אזהרי, 

ובלמידה – מחקר פעולה'. כעת ב' – כתב עת תלפיות, כתב עת לענייני חינוך 

חברה ומורשת, 141-123.

טיפוח חשיבה הפך לאחד מן היעדים המרכזיים הנמצאים על סדר היום של 

צוותי הכשרה במכללות להוראה. מחקר זה נועד לבדוק אם ניתן להכשיר את 

פרחי ההוראה לקראת הכנת מערכי שיעור והוראה מטפחת חשיבה מסדר 

גבוה. במחקר השתתפו 30 סטודנטיות להוראה באחד משלושה תחומי דעת: 

תלקיטים  על  התבסס  הנתונים  איסוף  עברית.  ואוריינות  מתמטיקה  תנ"ך, 

צוות,  ישיבות  של  פרוטוקולים  בשיעוריהן,  תצפיות  הסטודנטיות,  שכתבו 

– "מרחבי  המחקר הניב טקסונומיה חדשה  ושיחות משוב.  קבוצות מיקוד 

הסטודנטיות  בשיעורים.  חשיבה  מעודדות  שאלות  להפקת   – חשיבה" 

שהשתתפו במחקר דווחו כי הטקסונומיה סייעה להן בבניית מערכי השיעור, 

הן  שבהם  בשיעורים  התכנים  של  עומק  ולהבנת  לחשיבה  תרמה  היא  וכי 

השתמשו בטקסונומיה. המחקר נערך במסגרת המסלול העל יסודי במכללה 

האקדמית לחינוך תלפיות ובתמיכת רשות המחקר של המכללה.

אילוז, ד', ודובינסקי, צ' )2014(. הים במקורות. אקולוגיה וסביבה 5)1(, -114

112.

במקורות היהודיים מהתקופות העתיקות ניתן למצוא עדויות רבות לתרומת 

הים להתפתחות האדם ולהשפעתו על האנשים שחיו בקרבתו. הים התיכון 
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תחבורה  ציר  הים  שימש  לכך,  מעבר  טבע.  ולאוצרות  למזון  מקור  שימש 

רעיונות  גם  ונוסעים,  סחורות  מלבד  נישאו  גליו  ועל  ארצות,  בין  שקישר 

ונכסי תרבות ואמנות, שפיתחו והעשירו את המדינה ואת השליטים ששלטו 

בנתיבים אלה. במאמר מתוארות מספר דוגמאות בולטות לכך. 

באריגים  המשי  טוואי  סיבי  זיהוי   .)2013( ז'  ועמר,  א',  ברנס,  ד',  אילוז, 

ארץ  ללימודי  עת  כתב  ישראל,  וארץ  ירושלים  בארץ-ישראל.  העתיקים 

ישראל וארכאולוגיה 9-8, 455-441.

האדם למד לנצל את סיבי המשי שמופק ממיני פרפרים שונים כבר בתקופות 

קדומות ובאזורים שונים בעולם: במזרח הרחוק, באגן הים התיכון, באפריקה 

ובאמריקה. ייצור חוטי משי ואריגים שנטוו מהם מחולקים לשתי קבוצות, 

המשי  מטוואי  המופק  "אמיתי",  המכונה  מבויית  משי  )א(  מקורם:  על-פי 

)Bombyx mori( שהוא החרק היחיד שתורבת בידי האדם ותלוי בו לקיומו. 
)ב( טוואי בר הכולל מיני פרפרים שונים, מהם מופק משי המכונה "מזוייף". 

בתעשיית  שכיחים  היו  אלה  משי  סוגי  שני  הקדומים,  המקורות  על-פי 

הטקסטיל בעבר, כמו גם בימינו. מטרת מאמר זה היא להציג מחקר חדשני 

בארץ, באמצעותו ניתן לבדוק את זהות הטוואי שממנו עשויים אריגי המשי 

שנמצאו עד כה בחפירות ארכיאולוגיות בתחומי ארץ-ישראל המערבית.

גישת  לפי  הטרוגנית-שפתית  בכיתה  המקרא  הוראת   .)2013( ש'  אנגלמן, 

ההוראה המתווכת. כעת א' – כתב עת תלפיות, כתב עת לענייני חינוך חברה 

ומורשת, 248-233.

במאמר זה מוצע מודל להוראת המקרא בכיתה הטרוגנית-שפתית לפי גישת 

של  והמטרות  היסוד  הנחות  הקשיים,  מוצגים  תחילה  המתווכת.  הלמידה 

מודל  מוצג  בהמשך  התנ"ך.  במקצוע  הלמידה  וחומרי  ההטרוגנית  ההוראה 

ההוראה הכולל התמודדות עם הנוסח המקורי של הטקסט תוך מתן אמצעי 
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והמשמעויות  תופעות  בין  קשרים  ולמציאת  הכתוב  קשיי  להבנת  תיווך 

הנגזרות מהם. 

הפליטּות  חווית  של  ההשפעה  קטסטרופה':  אחרי  'באתי   .)2017( ר'  ברגר, 

עת  כתב   – בצלאל   .1945-1933 גרונדיג  ולאה  סימה  מירון  ארדון,  מרדכי  על 

לתרבות חזותית וחומרית 4. 

 http://journal.bezalel.ac.il/he/article/3728

ארדון,  מרדכי  האמנים  על  הפליטות  חוויית  של  בהשפעה  עוסק  זה  מאמר 

וברחו  בגרמניה  ה-30  בשנות  נרדפו  שלושתם  גרונדיג.  ולאה  סימה  מירון 

היטלר  עליית  עם  ב-1933  ברחו  וסימה  ארדון  )פלשתינה(.  ישראל  לארץ 

מאמר  השנייה.  העולם  מלחמת  פרוץ  עם  ב-1939  ברחה  וגרונדיג  לשלטון, 

ומראה  יותר,  הרחב  ההיסטורי-חברתי  לדיון  האמנותי  הדיון  את  מחבר  זה 

שחוויית הפליטות הולידה אצל האמנים רגישות מיוחדת. רגישות זו הובילה 

אותם כבר בזמן מלחמת העולם השנייה להתמודדות אמנותית מוקדמת עם 

נושא הפליטות והשואה.

ברגר, ר' )2014(. אמנים ניצולים בישראל מתמודדים עם השואה 2010-1980: 

היבטים היסטוריים ואמנותיים. כעת א' – כתב עת תלפיות, כתב עת לענייני 

חינוך חברה ומורשת,  96-85.

במאמר משורטטים כמה מהמאפיינים החברתיים והאמנותיים של אמנים 

ניצולי שואה בישראל, המעידים על ניסיון להתמודד עם האירוע הטראומתי 

באופנים  ציבורית  לחשיפה  זכו  אלו  אמנים  היצירה.  באמצעות  השואה  של 

בפרסום  אמנותיים,  וחוץ  אמנותיים  במוסדות  תערוכות  בהצגת  שונים: 

גורמים  במאמר  נסקרים  בעיתונות.  אמנות  ובביקורת  וספרים  קטלוגים 

שונים שעוררו את האמנים ליצור בתגובה לשואה, ביניהם אירועים אישיים 

השלישי(  הדור  לגמלאות,  פרישה  חוזרים,  חלומות  ניצולים,  עם  )מפגשים 

ממצאי  ממלכתיים(.  או  היסטוריים  אירועים  לפולין,  )המסע  וממלכתיים 

http://journal.bezalel.ac.il/he/article/3728
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המחקר המתוארים במאמר מלמדים על התארגנויות של אמנים אלו להצגת 

נושא השואה, כפי שבא לידי ביטוי בהתארגנויות קבוצתיות להצגה בנושא 

השואה ובשותפויות עם משרד החינוך. בנוסף, הממצאים מלמדים על שילוב 

שלושה  בין  חיבור  היוצר  ביצירותיהם,  אותנטיים  ותצלומים  מסמכים  של 

תחומים: האמנות, הפסיכותרפיה והתיעוד ההיסטורי.

על  מספרים  סטודנטים   – המתוק'  'הקשר   .)2013( ר'  והולצבלט,  ב',  בשן, 

שיתופיות ועבודת צוות במסגרת PDS. דפים 56, 260-232.

של  לקיומה  מורים  בין  ושיתופיות  צוות  עבודת  של  בחשיבותם  דן  המאמר 

הוראה איכותית ובשילוב תכניות לימודים המדגימות שיתוף פעולה ועבודת 

צוות במהלך ההכשרה להוראה.

מתפתחים  בו  האופן  הבנת  הייתה  שמטרתו  איכותני,  מחקר  מציג  המאמר 

בהתנסות  שהשתתפו  סטודנטים  בקרב  ושיתופיות  צוות  עבודת  תהליכי 

מעשית בתוכנית PDS. במחקר השתתפו 36 סטודנטיות ומובאים בו עדויות 

לפיתוח היכולת לשיתופיות בקרב פרחי ההוראה. תהליך זה נבנה באמצעות 

 .PDS תכנית של עבודת צוות שהייתה חלק מההתנסות מעשית במסגרת 

צוות,  עבודת  בהתפתחות  שלבים  מאפיין  הסטודנטים  שעברו  התהליך 

תהליך  של  היעד  העסקי.  מהתחום  צוות  לעבודת  תיאורטי  במודל  שעוגנו 

בקרב  נבנתה  השיתופיות  גבוהה,  ברמה  שיתופיות  היה  הצוות  עבודת 

הסטודנטים כקבוצה וכן בין הסטודנטים וצוות בית הספר.

עת  – כתב  ב'  כעת  באמנות היהודית הקדומה.  דוד  המגן   .)2016( ש'  גבעון, 

תלפיות, כתב עת לענייני חינוך חברה ומורשת, 332-305. 

ברבים מבתי הכנסת הקדומים שמתקופת המשנה והתלמוד בארץ ישראל, 

דוד'.  'מגן  ומכונה  )הקסגרמה(  צלעות  שש  בצורת  העשוי  עיטור  התגלה 

מאותו פרק הזמן התגלו עיטורי המגן דוד גם: בבתי קברות, על גבי מזוזות, 
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נרות חרס מעוטרים וכן הוא נזכר גם בתלמוד )פסחים קי"ז, ע"ב(. דומה שכל 

דוד סמל חזותי  זה, היה המגן  זמן  כך שבפרק  האלו מלמדות על  ההופעות 

יהודי בעל משמעות מגוננת, כמי שמספק הגנה לקהילות היהודים באשר הם, 

בזכותו של דוד המלך. עיטור המגן דוד עבר גם לקהילות היהודים באירופה 

ובארצות המזרח של ימי הביניים, והיה בעצם סמל חזותי יהודי מובהק. הוא 

בדגלי  מדפיסים,  דגלי  גבי  על  הקברות,  בבתי  הכנסת,  בבתי  הרבה  מופיע 

ובחותמות של קהילות, אבני גבול, מזוזות, תשמישי קדושה ועוד. גם בעת 

החדשה הוא היה סמל חזותי יהודי מובהק, עד שהנאצים חייבו את היהודים 

הפך  הוא  ישראל  מדינת  הקמת  עם  בגדיהם.  על  צהוב  כטלאי  אותו  לשאת 

גבי  על  ומתנוסס  המדינה  של  המובהקים  החזותיים  הסמלים  משני  לאחד 

דגל המדינה. במאמר מוצג מקומו של המגן דוד באמנות היהודית הקדומה.

גבעון, ש' )2013(. מתג האמה ומלחמתו האחרונה של דוד בפלישתים. כעת 

א' – כתב עת תלפיות, כתב עת לענייני חינוך חברה ומורשת, 203–214. 

המונח "מתג האמה" הוא כפי הנראה מונח גיאוגרפי שמציין שם מקום. מונח 

זה מופיע בסיפור מלחמתו האחרונה של דוד בפלשתים: "ויך את פלשתים 

שאלת  א(.  ח,  ב'  )שמואל  פלשתים"  מיד  האמה  מתג  את  ויקח  ויכניעם 

סבוכה.  גיאוגרפית-היסטורית  בעיה  ומעוררת  קשה  המקום  של  זיהויו 

המאמר מתאר את ההצעות הרבות לפירוש המונח "מתג האמה", ומציג את 

הבעייתיות בהן. לבסוף, מציע המאמר פרשנות למונח "מתג האמה", אשר 

המתוארים  המאורעות  את  גיאוגרפית-היסטורית  בפרספקטיבה  מעמידה 

בפסוק.

גולדנברג, ג', וורדיגר, ד' )2016(. תפיסת תפקיד החונך הבית-ספרי בעקבות 

השתתפות בקורס חונכים במכללת תלפיות. כעת ב' – כתב עת תלפיות, כתב 

עת לענייני חינוך חברה ומורשת, 17–42.
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גולדנברג, ג', קלויר, ר', ובסיס, ל' )2016(. אקלים בית ספר ואיכות ההוראה: 

הקשר לתכנית רג"ב. כעת ב' – כתב עת תלפיות, כתב עת לענייני חינוך חברה 

ומורשת, 141–166. 

גרוסמן, ע' )2013(. האחר ולבושו ביצירותיהם של אופיר ושוניברי. כעת א' – 

כתב עת תלפיות, כתב עת לענייני חינוך חברה ומורשת, 65–75.

יוצרים.  שני  אצל  אמנות  ביצירות  ולבושו  האחר  סוגיית  את  הבוחן  מאמר 

המאמר מצביע על הדמיון בין השניים שוניברי הניגרי החי באנגליה ואופיר 

בלשון  וזה  הפלסטית  באמנות  זה  בתל-אביב  המתגורר  לשעבר  החרדי 

הטקסט.

וסרמן, נ' )2015(. אישה שאינה טפלה לבעלה היא חריגה – הזיקה בין בני הזוג 

בחסידות גור. בד"ד 29, 151-129.

בנות  החרדיות  הקבוצות  מן  באחת  לאשתו  איש  שבין  בזיקה  דן  זה  מאמר 

זמננו, בחסידות גור.

היא  זו  בחסידות  הזוגיות  המינים,  בין  השוויון  רעיון  את  דוחים  גור  חסידי 

עמדה  לגברים.  כמשניות  עצמן  את  תופשות  הגוראיות  והנשים  היררכית 

פוטנציאל  בתוכו  המגלם  האישה,  של  הסגולי  בערך  בעיקר  מתבטאת  זו 

רוחני נמוך יותר מאשר למין הגברי. לדעת הנשים, התפישה ההיררכית בין 

בני הזוג, אינה תוצר של יחסי-כוח בלתי שווים, אלא של הסדר הנכון אותו 

קבע האל כדי שהעולם יתפקד בצורה אופטימאלית. משניותה של האישה 

את  מעצבת  היא  אך  חברתית,  מבחינה  לשולית  אותה  הופך  אינו  הגוראית 

הקשר הנשאף שבין איש לאישה ומעמיד אותו על יחסי כפיפות.

וסרמן, נ' )2014(. חברת הקדושה – דגם חלופי לחברת הלומדים. קתדרה 152, 

.166-139
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פרופ' מנחם פרידמן, אשר הניח את המסד לחקר החברה החרדית בישראל, 

הקבוצות  כל  את  בו  וכלל  זו  חברה  על  הלומדים'  'חברת  המושג  את  טבע 

את  מטשטשת  הלומדים  בחברת  החסידים  הכללת  אולם,  החרדיות. 

מובחנותם החברתית ותוחמת את ייחודם לגבולות של לבוש, ניגונים והנהגה 

אדמו"רית.

מאמר זה, שמתמקד בחסידות גור, מלמד שאכן אין דגם אחד של חרדיות 

אשכנזית, וכי חסידות זו מהווה דגם חלופי לחברת הלומדים. דגם זה מושתת 

על עולם תוכן עצמאי הגורר אחריו שוני באורחות חיים ובפרקטיקות דתיות. 

בעוד שחברת הלומדים מגדירה את זהותם של החרדים הליטאים-מתנגדים 

סביב לימוד תורה רב-שנים בישיבות ובכוללים, הרי שחסידות גור מתארגנת 

סביב אתוס של פרישות מינית המכונה 'קדושה'.

לעומת  'נשיים'  חשיבה  דפוסי  וגורדי-שחקים:  פרחים   .)2016( נ'  טסלר, 

עת  כתב   – ב'  כעת  המערבית.  ובאמנות  בתרבות  'גבריים'  חשיבה  דפוסי 

תלפיות, כתב עת לענייני חינוך חברה ומורשת, 286-266.

לגברים,  נשים  בין  היסטוריים  פערים  להיווצרות  בסיבות  עוסק  המאמר 

הדימויים  עולם  ובראשם  האמנות,  בתולדות  שעוסק  במחקר  שעולים  כפי 

שמיוחס לכל אחת מקבוצות אלה. בשורש כל תיעוד היסטורי, עמדו דפוסי 

חשיבה גבריים, גם אם מושא השיפוט היו נשים שפעלו על פי דפוסי חשיבה 

נשיים. באמנות, כמו באמנות, "תמונה אחת שווה אלף מילים", השיפוט נסב 

סביב הדימוי, מקורו, משמעויותיו ואיכותו. במהלך ההיסטוריה זוהו הנשים 

ביצירות האמנות עם עולם דימויים מצומצם שמקורו בטבע ובעולמן הביתי, 

ובראש כל אלה דימויי פרחים, ביטויים של פריון, גידול ילדים ופעילות ביתית. 

תחומים אלה מזוהים עם רגש, אחריות, אינטואיציה ואסתטיקה. לעומתן, 

אינטלקטואלית,  פעילות  פוליטית,  פעילות  באמצעות  הגברים  הוגדרו 

ופעילות במרחב הציבורי או העסקי, בראשן סצנות היסטוריות נרחבות של 

לוחמה, שליטה, צייד, כתיבה, חקיקה, בנייה והנדסה. תחומים אלה מזוהים 

עם יכולות פיזיות ואינטלקטואליות ועם חשיבה רציונלית.
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ימיני, ב' צ' )2016(. הרטוריקה של הרבנית ימימה מזרחי. עיונים בשפה וחברה 

.128–111 ,)2-1(8

במאמר זה עמדה המחברת על הסיבות להצלחתה הרבה של הרבנית ימימה 

דרכה  את  הראתה  המחברת  שלה.  הרטוריקה  ניתוח  באמצעות  מזרחי 

המיוחדת להשפיע על כלל הנשים בלי הבדלי דת, גיל ורקע חברתי-תרבותי, 

ובלי ניסיון לעשות נפשות לדת ולהחזיר בתשובה. שיעוריה אינם משדרים 

ריחוק וסמכותיות אלא מעצימים את הנשים, זוקפים את קומתן, ומעבירים 

השותפות  מסר  והבעת  והבלטתו,  הנשי  הקול  השמעת  ֲאָחיּות  של  מסר 

והאחווה הרווחים מאוד ברטוריקה הנשית העכשווית ופועלים את פעולתם. 

מחקר זה עשוי לשפוך אור על השיח הנשי החוצה מגזרים ההולך ומתרחב 

כיום בישראל.

ימיני, ב' צ' )2016(. פסוקיות הזמן בשירת זלדה ותפקידן הפואטי.

 Hebrew Higher Education 18, 125-138. 

והוא  זלדה  בשירת  רווח  סגנוני  מאפיין  על  המחברת  עמדה  זה  במאמר 

מיקום  המורכב,  המשפט  של  אופיו  זמן.  בפסוקיות  המרובה  השימוש 

להבעת  המשוררת  בידי  אמצעים  הם  ואורכן  אותו  המרכיבות  הפסוקיות 

לעולם  האמתית  הגשמית  המציאות  מן  הנעים  ורעיונות  מחשבות  הגיגים, 

רוחני נשגב. בשירתה של זלדה שולטים אמנם יסודות מודרניים כמו כתיבה 

פרוזאית, השהיית המידע העיקרי, מיקוד והבלטה של מידע, אך היא איננה 

אלא  דורה,  בני  יוצרים  כמו  פנים  להעמדת  או  להתחפשות  אותם  מנצלת 

להקשיב  אפשר  שבה  העולם  על  אחרת  הסתכלות  הקורא  בפני  חושפת 

לרחשי הנשמה, לחוש את האחר וליהנות ממעשי הבריאה.

ימיני, ב' צ' )2016(. ריבוי צורות סביל במגילת אסתר – ביטוי לשוני להסתר פנים. 

כעת ב' – כתב עת תלפיות, כתב עת לענייני חינוך חברה ומורשת, 345-305.
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מאוד  החורג  במגילה  הסביל  צורות  ריבוי  על  המחברת  מצביעה  במאמר 

נוצר  עקבי,  באופן  הפעולה  עושה  את  מציינים  כשאין  המקובל.  מההיקף 

נראה  האירועים.  השתלשלות  על  שליטה  אין  הפועלות  שלנפשות  הרושם 

שכותב מגילת אסתר בחר בתחבולה לשונית זו כדי להעמיד את הקורא בפני 

– האם סיפור המגילה הוא רצף של אירועים  השאלה האמונית המאתגרת 

מקריים, או שהוא תוצאה של התערבות אלוהית שידה בכול. מטרה אחרת 

של כותב המגילה יכולה להיות המחשה של דברי הפסוק בספר דברים )לא, 

יח(: "ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּכי ָפָנה ֶאל 

ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים". 

ימיני, ב' צ' )2015(. רטוריקה ריגושית בסוגה השימושית בלשון העיתונות. 

Hebrew Higher Education .87-99 ,17

ולשוניים(  )ספרותיים  רטוריים  אמצעים  כיצד  המחברת  מראה  במאמר 

השימושית  לסוגה  חודרים  הריגושית  הספרות  לשון  את  המאפיינים 

בעיתונות המודפסת והאלקטרונית. העיתונאים בישראל נוהגים חופשיות 

בכתיבתם ואינם רואים את עצמם מחויבים לכתיבה על פי מוסכמות הסוגה. 

התחרות הגבוהה בין אמצעי התקשורת השונים והזמינּות של המידע בימינו 

הקורא  את  למשוך  וכדי  השימושית,  הסוגה  כותבי  בפני  אתגר  מציבות 

אלא  המידע,  במסירת  ובהתמקדות  עניינית  בכתיבה  דיי  אין  כבר  המצוי, 

הכותבים  מגייסים  כך  לשם  ומפתה.  מושכת  בעטיפה  לקורא  להגישו  יש 

לרשותם אמצעים רטוריים וסגנוניים שונים המקובלים בסוגה הספרותית-

אמנותית ובסוגה השכנועית.

גולדברג  לאה  של  המאוחרת  השירה  בתחביר  תמורות   .)2014( צ'  ב'  ימיני, 

והשפעתן הפואטית. חלקת לשון 46, 113-86.
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המשוררת לאה גולדברג כתבה את שיריה על פי מוסכמות הכתיבה הקלסית-

המודרנית: סימני פיסוק, משטחים מודפסים ולא מודפסים, טור ובית בעלי 

היקף או גודל נתון, ִמְקָצב הקובע סדר או מגבלה ועוד. עם קום המדינה החלו 

בדור  השירה.  במוסכמות  שמרדה  חדשה  שירה  לכתוב  צעירים  משוררים 

המודרנה שירים רבים חסרים פיסוק, אינם מחולקים לבתים באופן סימטרי, 

ונעדרים מהם החרוזים הקבועים והבולטים לעין. המאמר מצביע על שינויי 

הדור  כמו  לכתוב  שהתחילה  גולדברג  של  המאוחרת  השירה  בתחביר  סגנון 

הצעיר ומראה את תרומתם לשיר. 

וביטּוָים  מגדריים  הבדלים   – קטן  וחיריק  סופית  פ"א   .)2014( צ'  ב'  ימיני, 

הלשוני בשירי אלתרמן לילדים. עיונים בשפה וחברה 6)1(, 169-154.

במאמר יש השוואה בין שני שירי זמר סיפוריים לילדים שכתב נתן אלתרמן: 

מתוארת  השירים  בשני  קטן".  בחיריק  ו"מעשה  סופית"  בפ"א  "מעשה 

על  הקטן  ולחיריק  סופית  לפ"א  לועגות  הא-ב  אותיות  סיטואציה:  אותה 

גיבורי  את  מעצב  אלתרמן  העלילה  של  הדומה  הרקע  ולמרות  מגבלותיהם, 

והארוכה,  הגדולה  האות  סופית,  פ"א  סטראוטיפית.  בצורה  הסיפורים  שני 

מוצגת כדמות חלשה ופסיווית, כמקובל בתיאור נשים מנקודת מבט שמרנית 

ומסורתית, ואילו החיריק, אף שגודלו קטן, מתואר כ"גבר" – דמות גיבורה 

נועז  הרפתקאות  למסע  ויוצאת  בה,  שדבק  השלילי  הדימוי  על  הנלחמת 

יכול לעשות. בהמשך מתוארים  שמטרתו להוכיח לאותיות מה חיריק קטן 

הדמויות  לעיצוב  אלתרמן  את  המשמשים  והרטוריים  הלשוניים  האמצעים 

בצורה סטראוטיפית.

ימיני, ב' צ' )2014(. הוראת תחביר בהקשר טקסטואלי בחיי המעשה ובסוגה 

הספרותית. 

Hebrew Higher Education 89-98.16 ,
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במאמר יש הדגמה לשילוב הנושאים הלשוניים במקצועות ההבעה והספרות 

ניצול הכלים הלשוניים הנלמדים בדקדוק לשירות הטקסט. המחברת  תוך 

מראה כיצד אפשר ללמד את התלמידים לשפר את הבעתם ולהיות מעורבים 

לרשותם.  העומדים  הלשון  בכלי  שימוש  ידי  על  השונות  בסוגות  בכתיבה 

הטקסטים המודגמים הם טקסטים ספרותיים של יוצרים קלסיים בספרות 

העברית שיצירותיהם נלמדות בבתי הספר. כן מודגם כיצד אמצעים לשוניים 

ולעיצוב  הופכים להיות רכיבי סגנון המשמשים את היוצר לעיצוב האווירה 

בפני  פורשת  דיסציפלינות,  שלוש  החוצה  הזאת  הלימוד  שיטת  הדמויות. 

מעבר  תקשורתי  ככלי  הלשון  בפנינו  שמציגה  האפשרויות  כל  את  התלמיד 

לתחום הצר של הגה, מילה, צירוף ומשפט.

ימיני, ב' צ' )2014(. מן הנשגב לאירוני בפסוקים של זקני תימן. הומור מקוון 

 .25-16 ,4

המאמר מדגים פסוקים מתוך ספרו של גברא "כי במקלי" )2012( ששימשו 

את עולי תימן בארץ מוצאם, ועדיין משמשים בפיהם לצרכים רטוריים. בני 

תימן שנולדו בארץ מוסלמית פרימיטיבית, התחנכו בה מגיל שלוש באווירה 

קפדנית ובחינוך נוקשה שבו הסמכות החינוכית העליונה הייתה המורי ורק 

ולכן  עצומה,  הייתה  היהודי  הספרים  ארון  בכל  בקיאותם  ההורים.  אחריו 

ובמקורות  בפתגמים  בפסוקים,  כולו  משובץ  שלהם  היומיומי  השיח  היה 

חז"ל. זקני תימן משבצים פסוקים אלו בדיבורם לשלוש מטרות: להעברת 

אירוני.  מסר  ולהבעת  הומור  לצורכי  המתאימות,  בנסיבות  המקורי  המסר 

במאמר התמקדתי בפסוקים שבהם מהפכים בני תימן את המובן המקורי מן 

המשמעות הנשגבת לאירונית בעיקר לצורך הבעת ביקורת.

של  בכתיבתו  והעצמה  הגדלה  להבעת  לשון  חידושי   .)2013( צ'  ב'  ימיני, 

שלונסקי. חלקת לשון 45, 92-79.
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בספרות  והעצמה  הגדלה  המביעים  הלשון  חידושי  את  מתאר  המאמר 

המקורית והמתורגמת שכתב שלונסקי למבוגרים ולילדים. מתוך 71 חידושי 

ביצירותיו  ו-46  המקוריות  ביצירותיו  חידושים   25 נמצאו  שבכתביו,  הלשון 

המתורגמות. סקירת החידושים להבעת העצמה והגדלה, הפרזה, זלזול וגינוי 

וניתוחם מעלה כי ברוב המקרים התבסס שלונסקי על לשון המקורות. מגמה 

זו שונה מן הדרך שנקט בחידושי מילים להבעת הקטנה, שבה אימץ בעיקר 

את דרכי התצורה של העברית החדשה.

סוקניק, נ', עמר, ז', ורווק, א', ואילוז, ד' )2015(. בחינה מחודשת של הצבענים 

שבאריגים ממערת האיגרות, מחקרי יהודה ושומרון, כד, 331–350.

בספרו של יגאל ידין "הממצאים מימי בר כוכבא במערת האגרות" שפורסם 

בשנות השישים הוקדשו שורות ארוכות לתיאור האריגים שנמצאו במערת 

האגרות המהוות את אחד הפרסומים החשובים בנושא אריגים ארכיאולוגים 

בארץ ישראל. אריגי הצבע שנמצאו בתוך המערה מרשימים ביופיים ודומה 

מעבר  וביופיו.  בגודלו  לו  להשתוות  היכול  נוסף  מכלול  בארץ  נמצא  שלא 

שכבר  כפי  האגרות,  ממערת  האריגים  חשיבות  והמגוון,  העשיר  לממצא 

ניתן לתארכם במדויק לתקופת סופו של מרד  כי  ידין, טמונה בעובדה  ציין 

בדקדקנות  ונבדקו  בספרו  פורסמו  שנמצאו  האריגים  מתוך   92 כוכבא.  בר 

זיהוי הצבענים בשנים-עשר  בין השאר את  מההיבטים השונים אשר כללו 

אריגי צבע. תוצאות הבדיקות פורסמו עלי ידי אברהמס ואדלשטיין בדו"ח 

שצורף כנספח לספרו של ידין. על אף תוצאות המחקר המרשימות, יש לזכור 

בתחילת  רק  עדיין  היו  צבענים  לזיהוי  אנליטיות  בדיקות  השנים  באותם  כי 

באריגי  הצבענים  את  ולבדוק  לשוב  בחרנו  הנוכחי  המחקר  במסגרת  דרכם. 

מערת האגרות, במדגם גדול באופן משמעותי מזה שנבדק בעבר הכולל 126 

דגימות ובעזרת HPLC המהווה היום את המכשור האנליטי המתאים ביותר 

לזיהוי צבענים באריגים ארכיאולוגיים.
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זיהוי הצבענים באריגי מויאת עואד.   .)2014( ד'  ואילוז,  ז',  נ', עמר,  סוקניק, 

מכמנים 25, 63–72.

ארגמן  אריגי   .)2014( ז'  ועמר,  א',  ורוואק,  א',  שמיר,  ד',  אילוז,  נ',  סוקניק, 

האִמתי ממערות מורבעאת תחליפי ארגמן אחרים שנמצאו במערות מדבר 

יהודה. מחקרי יהודה ושומרון, 3, 409–425. 

לצבען  ,היה  הסגול־בורדו  גווני  בין  נע  צבעו  אשר  המלכותי  הארגמן  צבע 

כל הצבענים שהיו בשימוש בעת העתיקה. הארגמן האִמתי  היוקרתי מבין 

הופק ממיני רכיכות ממשפחת הארגמוניים שהיו שכיחים במי הים התיכון 

משלושה  בעיקר  הופק  במחקר,  המקובל  פי  על  ואשר  לצביעה,  ושימשו 

מינים, ארגמון קהה קוצים ארגמון חד קוצים וארגמנית אדומת הפה. אף על 

עדויות  ברור,  אינו  לצביעה  הארגמן  בחלזונות  השימוש  תחילת  שמועד  פי 

ראשונות לשימוש בו נמצאו החל מתקופת הברונזה הקדומה. צבע הארגמן 

החוקרים,  רוב  פי  ועל  לפסה"נ  הראשון  מהאלף  אשוריות  בתעודות  מוזכר 

בערך  לפסה"נ   1600 משנת  למינואים  מיוחסת  הצבע  תעשיית  התפתחות 

האהדה  רומית  ההלניסטית־  שבתקופה  דומה  זאת  עם  יחד  כרתים.  באזור 

ארגמן  לבוש  כאשר  התחזקה  זו  מגמה  לשיאה.  הגיעה  לארגמן  הציבורית 

רק  הנראה  שכפי  מהלך  בלבד,  ולמשפחתו  לקיסר  והותר  ההמון  על  נאסר 

הגביר את הפופולריות של הארגמן בעיני הציבור הרחב.

עד למחקר הנוכחי נמצאו בארץ ישראל שני אריגים בלבד שנצבעו בארגמן 

יוצגו  זה  במחקר  שני.  בית  לשלהי  ומתוארכים  ממצדה  ושניהם  האמתיִ, 

אלו  אריגים  קוצים.  קהה  ארגמון  בעזרת  שנצבעו  נוספים  אריגים  שלושה 

נמצאו במערות ואדי מורבעאת, ושמורים כיום באוסף החומרים האורגניים 

שברשות העתיקות.

)2013(. גוון התכלת על פי הרמב"ם. המעיין, נג)ד(, גיליון  עמר, ז', ואילוז, ד' 

.53–35 ,206

 https://www.machonso.org/hamaayan/?gilayon=24&id=904

https://www.machonso.org/hamaayan/?gilayon=24&id=904
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התכלת.  של  המדויק  הגוון  את  לזהות  ביקשו  לדורותיהם  המקרא  פרשני 

דוגמאות מוחשיות,  ללוות את הפרשנות באמצעות  הנטייה האנושית היא 

לרקיע,  דומה  וים  לים,  דומה  שתכלת  "מפני  הבאה:  הדימויים  בסדרת  כמו 

ורקיע דומה לאבן ספיר, ואבן ספיר דומה לכיסא הכבוד". ואולם גם דימויים 

אלה עשויים לקבל פרשנות סובייקטיבית, שהרי דמות ה"ים" וה"רקיע" הם 

פועל יוצא של השתקפות האוויר והמים עם קרני האור, גוון שעשוי להשתנות 

בהתאם לפרמטרים שונים. זאת הסיבה שבקרב הפרשנים שמתבססים בין 

היתר על דימויים אלה אין תמימות דעים לגבי גוון התכלת: מירוק, כחול ועד 

שחור. אף החוקרים המודרניים הסבורים שמדובר בצבע המופק מהחילזון 
)Murex trunculus( חלוקים האם מדובר בגוון סגול,  ארגמון קהה קוצים 

כחול או אדום. על רקע זה מעניינת ביותר שיטתו של הרמב"ם. במחקר זה 

אנו מביאים את המרשם להכנת התכלת וזיהויו על פי תיאורו של הרמב"ם.

ילדים  בספרות  תרבותיות  רב  בענן:  הקשת  ילדי   .)2016( ס'  פלק-פרץ, 

ישראלית עכשווית: עיון ביצירות נבחרות. מעגלי חינוך, המכללה האקדמית 

לחינוך דוד ילין. )כתב עת מקוון(. 

http://www.dyellin.ac.il/images/stories/pirsumim/online_
journal/may2016/SmadarFalk-Peretz-5.pdf  

הילדים  בספרות  תרבותיות  רב  של  והבטים  ביטויים  בנושא  עוסק  המאמר 

הרב-תרבותיות  נושא  של  רחבה  סקירה  תוך  העכשווית,  הישראלית 

והשלכותיו ביחס לחינוך, ובפרט לחינוך באמצעות הספרות כסוכנת חיברות. 

המהווים,  נרטיבים,  מכילים  אשר  ספרים,  מגוון  מוצגים  המאמר  במהלך 

בחברה  'האחר'  הילר  של  קולו  להשמעת  תהודה  תיבת  המחברת,  לטענת 

הישראלית העכשווית. 

)2015(. המסע פנימה: גיבוש זהות נשית בנובלה 'מה שהיה'  פלק-פרץ, ס' 

יהודית,  והגות  אמנות  לתרבות,  העת  כתב   ,10 מראה  בארון.  לדבורה 

אוניברסיטת אריאל, 59-44.

http://www.dyellin.ac.il/images/stories/pirsumim/online_journal/may2016/SmadarFalk-Peretz-5.pdf
http://www.dyellin.ac.il/images/stories/pirsumim/online_journal/may2016/SmadarFalk-Peretz-5.pdf
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בפסיכולוגיה  הנשית  הזהות  גיבוש  מאפייני  את  בהרחבה  סוקר  המאמר 

בא  אשר  הנשית  הזהות  וגיבוש  שיקום  בתהליך  תוך התמקדות  המודרנית, 

לידי ביטוי בנובלה "מה שהיה" )1939( מאת דבורה בארון. במהלך הפרשנות 

הספרות  ביקורת  ומתחום  הפסיכולוגיה  מתחום  תיאוריות  מגוון  משמשות 

היצירה,  של  חדשה  קריאה  לצורך  נשית  זהות  ופיתוח  בגיבוש  המתמקדות 

אשר נבחנה עד כה כסאגה משפחתית. בזאת חידושו ותרומתו של המאמר 

לחקר היצירה הנשית העברית בכלל ובפרט לחקר יצירותיה של דבורה בארון, 

אשר נחשבת 'הגברת הראשונה של הספרות העברית החדשה'. 

להוראת  מתכשרים  של  מרחבית  יכולת   .)2016( ש'  וקובלר,  א',  צברי, 

מתמטיקה. כעת ב', כתב עת לענייני חינוך חברה ומורשת, 64–90.

מאפשרת  היא  האנושית.  בקוגניציה  חשוב  מרכיב  הינה  מרחבית  יכולת 

במאמר  חיים.  אנו  שבו  התלת-מימדי  בעולם  במיטביות  להתנהל  לאדם 

מוצג מחקר, שמטרתו היתה לבדוק באיזו מידה משפיעה תכנית התערבות 

הגדרות,  של  ידע  הישג:  מדדי  שלושה  נמדדו  במחקר  מרחבית.  יכולת  על 

הנמקה  יכולת  מרחבית;  תפיסה  בכישורי  שליטה  גופים;  ותכונות  מושגים 

וללמד  להבין  מסוגלות  תחושת  נמדדה  כן  הוכחות.  של  מתמטית  וכתיבה 

כמותית  שיטת  המשלבת  בגישה  נערך  המחקר  גיאומטריית-המרחב. 

מתמטיקה  להוראת  המתכשרים  סטודנטים   25 בו  השתתפו  ואיכותנית. 

קורס  במסגרת  נערך  ההתערבות  תהליך  ועל-יסודי.  יסודי  במסלולים 

אקדמי. כלי המחקר היו שאלון ידע ושאלון מסוגלות שהועברו למשתתפים 

לפני תכנית ההתערבות ואחריה. נמצא, שלפני תכנית ההתערבות היה הבדל 

ממצאי  פי  על  הקבוצות.  בין  הבחנה  ללא  ההישג,  במדדי  בשליטה  מובהק 

שאלון המסוגלות - כל הסטודנטים חשו שלמדו במהלך הקורס מהי תפיסה 

מרחבית )למרות שהגיעו מרקע מתמטי(, והם שיפרו את תפיסתם המרחבית. 

ממצאי המחקר מסייעים לגבש תובנות לגבי מספר תחומים: ידע שמתפתח 

אצל לומדי הקורס; שליטתם בכישורי תפיסה מרחבית ובמיומנויות המשנה 

שלה; קשיים של משתתפי הקורס וכיצד עליהם להתמודד עימם; רעיונות 
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להוראת  מסוגלות  תחושות  בדבר  ואמונות  להוראה  שמסייעים  דידקטיים 

גיאומטריית-המרחב.

רב  בסביבה  ושמחה  מצמיחה  למידה  של  חוויה   .)2016( נ'  ומגיד,  ר',  קלויר, 

גדול  )ראש  רג"ב  תכנית  של  הבין-מכללתי  הסטודנטים  פורום  תרבותית: 

בהוראה(. כעת ב'– כתב עת תלפיות, כתב עת לענייני חינוך חברה ומורשת, 

.64-43

פורום הסטודנטים הבין-מכללתי הפועל במסגרת רג"ב )ראש גדול בהוראה( 

– תכנית המצוינים להוראה של משרד החינוך, הינו מסגרת למידה ייחודית 

ולמלמדים. הלומדים הינם סטודנטים מצטיינים מכלל המכללות  ללומדים 

האקדמיות לחינוך בארץ, המרצים הינם מורי מורים שלקחו על עצמם ללמוד 

וללמד בערוצי הפורום השונים. 

במאמר מתוארת מתכונת פעולתו של הפורום כיום, לאחר שינויים שהוכנסו 

בו בהדרגה על מנת להשביחו. המחקר מתמקד בערך המוסף של הלמידה 

בו.  שהשתתפו  הסטודנטים  בעיני  נראים  שהדברים  כפי  זה,  בפורום 

אוכלוסיית המחקר כללה 164 סטודנטים בוגרי שלושה מחזורים של הפורום, 

שהשיבו על שאלוני משוב. המחקר מציג ניתוח איכותני וכמותי של תשובות 

הבוגרים.

של  בתהליך  מורים  להכשרת  מעניין  מתכון  על  מצביעות  המחקר  תוצאות 

למידה משמעותית חווייתית ושמחה.

המצוינים  תכנית  של  המדיניות  עיצוב   .)2015( ג'  וגולדנברג,  ר',  קלויר, 

בוגרים.  במחקרי  שימוש  באמצעות  בהוראה(,  גדול  ראש  )רג"ב:  במכללות 

דפים 59, 79–115.

למרות ההכרה בצורך במחקר הערכה של תכניות ופרויקטים חינוכיים, בכל 
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מתאר  המאמר  מספיק.  שימוש  בהם  נעשה  לא  מדי  קרובות  לעיתים  זאת, 

סטודנטים  בהכשרת  העוסקת  בהוראה(,  גדול  )ראש  רג"ב  תכנית  כיצד 

עצמה,  את  לבחון  לה  המאפשר  אמצעי  במחקר  רואה  להוראה,  מצוינים 

להכניס שינויים, לבחון את השפעתם וחוזר חלילה. המאמר מדגים חמישה 

מתוך  לממצאים  בזיקה  שינויים  הוכנסו  שבהם  התכנית  של  אספקטים 

נבדקת  המאמר  בסיום  בוגרים.  של  שונים  מדגמים  על  שנערכו  מחקרים 

המידה בה קשר זה בין מחקר ומדיניות אכן הוביל לא רק להכנסת שינויים 

אלא גם תרם לשיפור התכנית ופיתוחה. 

)2015(. דברים  ל'  ובסיס,  א',  ש"ץ-אופנהיימר,  ג',  גולדנברג,  נ',  שוובסקי, 

שרואים מכאן לא רואים משם: אחריות המנהל והחונך בהתמחות בהוראה. 

דפים 59, 115–141.

המתחיל  המורה  להצלחת  אחראים  החונך  והמורה  הספר  בית  מנהל 

ולהשתלבותו בבית הספר. 

ומעורבותם  אחריותם  תפיסת  אחר  להתחקות  הנוכחי  המאמר  של  מטרתו 

של מנהלים ושל חונכים בהתמחות בהוראה. ממצאי המחקר מצביעים על 

דמיון ושוני בתפיסות המנהלים והחונכים ביחס לביצוע ולחלוקת אחריותם 

בהתמחות בהוראה; ביחס לסיבות לבחירת החונך; ביחס לתחומי ההכשרה 

אחריותם  לתפיסת  ביחס  החונכים;  בקורסי  להעניק  שיש  המרכזיים 

מהווה  המחקר  ההתמחות.  הצלחת  ובייחוס  בהוראה  בהתמחות  למשימות 

דוגמה לבדיקת גבולות אחריות המנהל והחונך בהתמחות בהוראה. 

וכפל עניין שבתורה ובאיוב – בפירוש רמב"ן.  )2015(. כפל לשון  שנוולד, מ' 

בית מקרא ס')ב'(, 274–317. 

זה  מחקר  שונות.  מבחינות  הקלאסית  בפרשנות  נדונה  הלשון  כפל  תופעת 

כולל ארבעה היגדים המייצגים את דרכו הפרשנית של רמב"ן בשאלת כפל 
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הלשון והעניין. ההיגד הראשון התייחס לתקבולות בפרקי שירה: "אין דרך 

הכתוב ִלְשנות מה שהזכיר, רק ]...[ בדברים שהם כן תמיד" )רמב"ן, שמות 

34( . בהיגד השני "]ש[דרך הרבה מקראות לכפול תיבות - לנחץ ולחזק"  ל 

נועד  9( רמב"ן לימד שמלים נכפלו לצורך הדגשה. ההיגד השלישי  ד  )שם, 

להוכיח שכפל עשוי לאחות משפטים שהופרדו 'בעבור מיצוע ארוך'. בהיגד 

ילכד את הסיפור המקראי, אם  והאחרון רמב"ן לימד שכפל הלשון  הרביעי 

קודם לכן הסתעף: 'אין דרך הכתוב ִלְשנות מה שהזכיר, רק בהפסיקו העניין 

באריכות' )רמב"ן שמות ד 9(. 

שנוולד, מ' )2014(. לכידות הסיפור המקראי של חומש במדבר )פרקים א-י(: 

ודון יצחק אברבנאל.  ר' אברהם אבן עזרא, ר' משה בן נחמן  עיון בפרשנות 

כעת א' – כתב עת תלפיות, כתב עת לענייני חינוך חברה ומורשת, 197-190.

לכידה,  ספרותית  יחידה  מהווים  במדבר  בספר  הראשונים  הפרקים  עשרת 

ה'מוקדם  )בשאלת  ענייניה  סמיכות  בשאלת  חלקו  והפרשנים  חז"ל  ואולם 

מפרשני  שלושה  המייצגות  גישות  על  מצביע  זה  מחקר  בתורה(.  ומאוחר' 

ימי הביניים: בשחר ימי הביניים ראב"ע העמיד את סמיכות העניינים סביב 

ימי הביניים אברבנאל  נושאים משותפים ומטבעות לשון קרובות. במוצאי 

אחז בגישה ההיסטורית ולימד שפרקים אלה נמסרו למשה. בין שתי הגישות 

מצויה דרכו של רמב"ן: מחד טוען ש'יש סדר למקרא' כרונולוגי, ומאידך נדרש 

לנמק סמיכות עניינים. מסקנת המחקר היא שאכן, רמב"ן קשר את הפרקים 

בקשר ספרותי מעיקרו )'מסד ומשא'(, ותחם את מועד התרחשותם בחודש 

אחד )הוא החודש הראשון בשנה השנייה ליציאת מצרים(. 

אימהות  בקרב  וצמיחה  מעמסה   .)2016( א'  ורובין  מ',  שרייבר-דיבון, 

עם  התמודדות  וקשה:  קלה  התפתחותית  שכלית  מוגבלות  עם  למתבגרים 

משמעות. סוגיות בחינוך מיוחד ושילוב 28, 73–87. 
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במחקר שערכו המחברות נבדקו תחושת כובד המעמסה ותחושת הצמיחה 

התפתחותית  שכלית  מוגבלות  עם  למתבגרים  אימהות   106 של  האישית 

בדרגות חומרה שונות )קשה; קלה(. לא נמצאו הבדלים בין שתי הקבוצות 

כובד המעמסה, אך נמצאו הבדלים מובהקים בתחושת הצמיחה  בתחושת 

תחושת  קשה  שכלית  מוגבלות  עם  למתבגרים  האימהות  בקרב  האישית: 

הצמיחה הייתה גבוהה יותר. לא נמצאו הבדלים לפי גיל האם, רמת הכנסה, 

החיובית,  הפסיכולוגיה  גישת  לאור  הילד.  וגיל  במשפחה  הילדים  מספר 

אלו.  לממצאים  אפשריים  הסברים  מוצעים  ה"משמעות",  סוגיית  ובפרט 

למתבגרים  באימהות  דווקא  לתמוך  ההצעה  היא  המחקר  מהשלכות  אחת 

יותר.  נמוכה  נמצאה  שלהן  הצמיחה  שתחושת  קלה,  שכלית  מוגבלות  עם 

מחקר זה מוסיף נדבך לגישה המפנה את הזרקור להתמודדות מצמיחה של 

התמיכה  מערכות  לשיפור  ערך  כבעלת  שכלית  מוגבלות  עם  לילדים  הורים 

בהתמודדות  אם  כי  מסתגלת  בהתמודדות  רק  לא  מדובר  אלו.  במשפחות 

היכולה להוביל לרווח, להסתגלות חיובית ולהשפעות חיוביות על המערכת 

המשפחתית כולה. 

Abu-Ghosh S., Kumar V., Fixler D., Dubinsky Z., Gedanken A., 
and Iluz, D. (2017). Nitrogen-doped carbon dots prepared from 
bovine serum albumin to enhance algal astaxanthin production. 
Algal Research 23:161-165. 

The aim of this work was to use green and simply synthesized 
nitrogen-doped carbon dots (N@CDs) based on carbonized 
bovine serumalbumin (BSA) to boost the accumulation of 
astaxanthin in microalgae. The BSA carbon dots revealed a 
high blue emission having a quantumyield of up to 44%, which 
is superior to all previously reported carbon dots. By directly 
adding the N@CDs at low concentrations (1 mg L−1) to the algal 
culture of Haematococcus pluvialis, astaxanthin production 
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increased more than two-fold (66 mg L−1), compared to the 
control (29 mg L−1), in a shorter time of 1week instead of 
2weeks at the reddening stage. After 1 month of continuous 
irradiation, the HRTEMimages and fluorescence spectra of N@
CDs looked similar to as-prepared N@CDs, suggesting their 
photostability and reusability. Our novelN@CDs could be a 
promising tool for the future industry of natural astaxanthin and 
other value-added products from microalgae.

Abu-Ghosh S., Dubinsky Z., Fixler D., & Iluz D. (2016). 
Flashing light in microalgae biotechnology. Bioresource 
Technology 203, 357-363. 

Flashing light will become one of the most important light 
regimes in aquaculture, and its integration into closed microalgal 
production systems (photobioreactors) should be considered. 
Flashing light can improve the quality and quantity of microalgal 
biomass when applied to any algal culture. However, microalgae 
require a balanced mix of the light/dark cycle for increased 
growth, and respond to light intensity differently according 
to the pigments acquired or lost during growth. This review 
highlights recently published results on the effect of flashing 
light on microalgae and its applications in biotechnology, as 
well as the recently developed bioreactors designed to fulfill this 
effect. It also discusses how this knowledge can be applied in 
selecting different light frequencies and intensities with specific 
technical properties for regulating biomass production and 
increasing the yields of the chemicals of interest by microalgae 
belonging to diverse taxonomic groups.
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Abu-Ghosh S., Dubinsky Z., Fixler D., & Iluz D. (2015). 
Energy-input analysis of the life-cycle of microalgal cultivation 
systems and best scenario for oil-rich biomass production. 
Applied Energy, 154, 1082-1088.

An energy-input analysis of the life-cycle of microalgal 
cultivation systems was performed to study the oil-rich biomass 
production from fast-growing microalgae, for biodiesel 
production purposes. We estimated and compared the energy 
demands for the algal biomass cultivation in open-ponds (OP) 
with that required in closed-system photobioreactors (PBR) based 
on the new technologies. We also present the best microalgal 
candidates that show the highest biomass productivity and lipid 
yield indoors (laboratory scale), and discuss their potential to 
be used for full-scale biodiesel production. The results show 
that the energy requirements are highly dependent on the final 
mass concentration and/or using industrial wastes, with PBR 
cultivation being the largest energy consumer. 

Abu-Ghosh S., Dubinsky Z., Fixler D., Solovchenko A., 
Zigman M., Yaron Y., & Iluz D. (2015). Enhancement of growth 
in Dunaliella salina under flash illumination occurs when 
photochemistry and photoprotection are balanced. European 
Journal of Phycology 50(4), 1-12.

Xanthophyll cycle is an essential photoprotective process in 
plants and algae. Yet, there is no detailed study describing the 
efficiency of this mechanism and the content and composition 
of the xanthophylls in microalgae in acclimation to flashing 
light. The aim of the present study was to examine the growth 
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of the green microalga Dunaliella salina under constant and 
flashing light of different light intensities, light frequencies 
and duty cycles, and to evaluate its photoprotective potential 
of the zeaxanthin-dependent xanthophyll cycle with regard to 
differences in the cell ultrastructure, zeaxanthin formation, qE 
components and nonphotochemical quenching (NPQ) in vivo, 
under the same conditions without any disturbance of the cells 
by adding inhibitors or applying stressors other than light. 

Abu-Ghosh, S., Dubinsky, Z., Fixler, D., & Iluz, D. (2015). 
Continuous background light significantly increases flashing-
light enhancement of photosynthesis and growth of microalgae. 
Bioresource Technology, 187C, 144-148. 

Light harvesting efficiency of algal photosynthesis depends on 
the light regime. Here we demonstrate that a combination of low 
constant light with brief-flashes can be employed to significantly 
(P < 0.01) improve microalgae growth in the bioreactors, of the 
same integrated light-energy of the constant light or flashing 
light alone. We tested three different light intensities; low, 100 
µmol m−2 s−1; optimum, 250 µmol m−2 s−1; and moderately 
high, 500 µmol m−2 s−1, each with the three different light 
regimes on algae growth. Application of light combination into 
an algae reactor filled with Dunaliella salina, as a model species, 
resulted in 74% increase in the optical density, 84% increase in 
cell number within 3 days compared to the other conventional 
light regimes, and up to 240% faster biomass productivity rate 
than constant light. High performance liquid chromatography 
analysis showed that chlorophyll content was 62% higher in 
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the cultures under the light combination. Together, our results 
strongly indicate for enhanced algal growth under the mixed-
light regime. 

Akkaynak, D., Treibitz, T., Shlesinger, T., Tamir, R., Loya, Y., 
& Iluz, D. (2017). What is the space of attenuation coefficients 
in underwater computer vision? Proceedings of the IEEE 
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, p. 
1-11.

Underwater image reconstruction methods require the 
knowledge of wideband attenuation coefficients per color 
channel. Current estimation methods for these coefficients 
require specialized hardware or multiple images, and none 
of them leverages the multitude of existing ocean optical 
measurements as priors. Here, we aim to constrain the set of 
physically-feasible wideband attenuation coefficients in the 
ocean by utilizing water attenuation measured worldwide by 
oceanographers. We calculate the space of valid wideband 
effective attenuation coefficients in the 3D RGB domain and 
find that a bound manifold in 3-space sufficiently represents 
the variation from the clearest to murkiest waters. We validate 
our model using in situ experiments in two different optical 
water bodies, the Red Sea and the Mediterranean. Moreover, 
we show that contradictory to the common image formation 
model, the coefficients depend on the imaging range and object 
reflectance, and quantify the errors resulting from ignoring 
these dependencies.
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Berger, R. (2014). 'From the blood of my heart': Christian 
iconography in the response of Israeli artists to the Holocaust. 
The Actuality of Sacrifice: Past and Present, Jewish and Christian 
Perspectives Series 28. (pp. 377-400). Leiden & Boston: Brill, 

 Many Israeli artists responded to the Holocaust through the
 use of sacrificial Christian iconography. The work presents two
 different approaches of the artists to European Christianity. The
 first approach used sacrificial Christian symbols as a concealed
 protest against Europe. The sufferings of Christ, the Crucifixion,
 and the Pietà are prominent among these symbols and the artists
 turned them into universal symbols of Jewish suffering during
 the Holocaust. The second approach used complex sacrificial
 Christian iconography, confronting Christianity face to face and
 dealing with the silence of the pope during the holocaust and the

.significance of Christian anti-Semitism in Nazi anti-Semitism

Cohen I., Dishon G., Iluz D., & Dubinsky Z. (2013). UV-B as a 
photoacclimatory enhancer in the hermatypic coral Stylophora 
pistillata. Open Journal of Marine Science 3, 15-27. 

Photoacclimation processes are crucial for the survival of 
all photosynthetic organisms in the photic zone. Changes in 
photosynthetic active radiation (PAR) are however simultaneous 
to changes in UV-B radiation. The influence of UV-B levels on 
bio-optical and physiological parameters of deep (30 m) corals 
from the species Stylophora pistillata and their symbiotic algae, 
zooxanthellae, was examined during their gradual, stepwise 
acclimation to a shallow depth (3 m). 
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Fine, S., Goldenberg, J., & Noam, Y. (2016). Beware of those 
left behind: Counterproductive behaviors among non-promoted 
employees, and the moderating effects of integrity. Journal of 
Applied Psychology, 101(12), 1721-1729. 

Fine, S., Goldenberg, J., & Noam, Y. (2015). Integrity testing 
and the prediction of counterproductive behaviors in the military. 
Journal of Occupational and Organizational Psychology, 1-21.

While a great deal of research has been carried out on 
counterproductive work behaviors (CWB) and integrity 
testing in civilian organizations, far less is known about these 
two areas in military settings. The present study developed a 
military-oriented integrity test that successfully predicted future 
disciplinary infractions among soldiers in the IDF. In addition 
to its unique setting, this study contributes to the integrity test 
literature by adding personality measures and empirically testing 
the increment validity of the integrity measure.

Fratkin Segman R., Dubinsky Z., & Iluz D. (2016). Impacts of 
ocean acidification on calcifying macroalgae: Padina sp. as a 
test case – a review. Israel Journal of Plant Sciences. Published 
Online: 27 Oct 2016

Since the Industrial Revolution, increasing atmospheric 
CO2 has been causing a rise in the concentration of carbon 
dioxide dissolved in seawater. This process results in seawater 
acidification, which has a major impact on the physical and 

http://www.tandfonline.com/author/Segman%2C+Rotem+Fratkin
http://www.tandfonline.com/author/Dubinsky%2C+Zvy
http://www.tandfonline.com/author/Iluz%2C+David
http://www.tandfonline.com/toc/tips20/current
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chemical parameters of the oceans, consequently affecting the 
numerous calcifying organisms in the marine environment. 
The present review summarizes the current information about 
the brown alga Padina sp. and its ecophysiology, focusing on 
the environmental control of the calcification process; suggests 
possible benefits that seaweeds may derive from their calcium 
carbonate cover, and discuss different future Intergovernmental 
Panel on Climate Change scenarios of ocean acidification and 
their likely impact on calcifying algae and on the ecosystems in 
which they are a key component.

Halperin, D. R. (2014). Decorated Masorah on the openings 
between quires. Upon request of the Journal of Jewish Studies 
65/2 (Oxford: 2014), 321-348. 

המאמר עוסק בתופעה של יצירת עיטור זהה על פני מפתח עמודים במעבר 

אפיון  לאחר  הביניים.  בימי  וספרדיים  אשכנזיים  יד  בכתבי  קונטרסים  בין 

מרחבי  על  השפעותיו  העיטור,  בהתפתחות  דיון  במאמר  מופיע  העיטור, 

תפוצה שונים והסיבות לקיומו.

Halperin, D. R. )2014(. The Theosophical-Kabbalah of 

Nahmanides’ School and the six days of creation in the Sarajevo 

Haggadah. Studies in Iconography, 165-186.

הנארטיבי  העיטורים  מחזור  של  הראשון  העמודים  במפתח  עוסק  המאמר 

כוללים  אלו  עמודים   .1320 סביב  אראגון  בכתר  שהופקה  סארייבו  בהגדת 

את תיאור בריאת העולם תוך מעקב אחר פרשנות הרמב"ן לתורה. במאמר 

הראיתי שאיורים אלו כוללים גם את הרובד הקבלי של פרשנות חוג הרמב"ן.
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Holsblat, R. (2014). The relationship between commitment to the 
organization, perceived organizational support, job satisfaction, 
and organizational citizenship behavior of teachers. American 
Journal of Educational Research 2(12), 1175-1181. 

The study examines the relationship between teachers' 
organizational citizenship behavior (OCB) and their attitudes 
to work, including commitment to the organization, affective 
commitment and value congruence commitment, perceived 
organizational support and job satisfaction. The data were 
collected through the use of a questionnaire, distributed to a 
sample of 314 elementary school teachers. The results, indicate 
that OCB is a multidimensional variable directed to different 
parties in the school – students, teachers, and the organization. 
In addition, all the variables examined have a significant positive 
correlation with the teacher's behavior. The variable with the 
most significant correlation is commitment to the organization, 
which derives from the congruence between the values of the 
individual and the organization. 

Iluz, D., Fermani, S., Ramot,  M., Michela Reggi, M., Caroselli, 
E., Fiorella Prada, F., Dubinsky, Z., Goffredo, S., & Falini, 
G. (2017). Calcifying Response and Recovery Potential of the 
Brown Alga Padina pavonica under Ocean Acidification. ACS 
Earth Space Chem, 1(6), 316-323.

The aim of the present study was to study the potential for 
acclimation of P. pavonica to OA along the same gradient and 
in aquaria under controlled conditions. Results showed that the 
calcifying alga did survive under acute environmental pHTS 

http://pubs.acs.org/author/Iluz%2C+David
http://pubs.acs.org/author/Fermani%2C+Simona
http://pubs.acs.org/author/Ramot%2C+Michal
http://pubs.acs.org/author/Reggi%2C+Michela
http://pubs.acs.org/author/Caroselli%2C+Erik
http://pubs.acs.org/author/Prada%2C+Fiorella
http://pubs.acs.org/author/Dubinsky%2C+Zvy
http://pubs.acs.org/author/Goffredo%2C+Stefano
http://pubs.acs.org/author/Falini%2C+Giuseppe
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changes but its calcification was significantly reduced. P. pavonica 
decalcified and changed mineralogy at pHTS = 7.4, but once 
brought back at pHTS = 8.1 it partially recovered the aragonite 
loss while preserving the calcium sulphate minerals that formed 
under low pHTS. These results suggest that P. pavonica could be 
used as a bio-indicator for monitoring OA, as well as localized 
anthropogenic acidity fluctuations.

Iluz D., & Dubinsky Z. (2015). Coral photobiology: New light 
on old views. Zoology 118, 71-78.

The relationship between reef-building corals and light mediated 
by zooxanthellae has been acknowledged for decades. The 
photosynthetic activity of the algal endocellular symbionts may 
provide up to 90% of the energy needed for the coral holobiont. 
This relationship limits the bathymetric distribution of coral reefs 
to the upper 100 m of tropical shorelines. We present a summary 
of major lacunae in our understanding of the relationship between 
light and corals as a roadmap for future research.

Klavir, R., & Goldenberg, J. (2014). Graduate follow-up studies 
as a means to advance and improve a program for excellent 
students. Gifted and Talented International 29, 147-159

This article describes a program for excellent students that views 
research as an inseparable part of its development, and utilizes 
research findings as a means to aid formulation and implementation 
of policy changes. The findings of eight nationwide graduate 
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follow-up studies were studied comprehensively, and policy 
changes were subsequently made, several of which are presented 
here. Possible factors are raised which may explain how these 
changes were actually implemented and did not “sit on a shelf 
collecting dust” as so often happens in educational research. 
This process produced a model wherein policy initiates research, 
which yields findings and conclusions, and in turn leads to 
policy changes and additional research, leading to the program’s 
development and improvement.

Laiolo L., Barausse A., Dubinsky Z., Palmeri L., Goffredo S., 
Kamenir Y., Al Najjar T., & Iluz D. (2014). Phytoplankton 
dynamics in the Gulf of Aqaba (Eilat, Red Sea): A simulation 
study of mariculture effects. Marine Pollution Bulletin 86, 481-
493. 

The northern Gulf of Aqaba is an oligotrophic water body 
hosting valuable coral reefs. In the Gulf, phytoplankton dynamics 
are driven by an annual cycle of stratification and mixing. 
Superimposed on that fairly regular pattern was the establishment 
of a shallow-water fish-farm initiative that increased gradually 
until its activity was terminated in June 2008. Nutrient, water 
temperature, irradiation, phytoplankton data gathered in the area 
during the years 2007–2009, covering the peak of the fish-farm 
activity and its cessation, were analyzed by means of statistical 
analyses and ecological models of phytoplankton dynamics. Two 
datasets, one from an open water station and one next to the fish 
farms, were used. Results show that nutrient concentrations and, 
consequently, phytoplankton abundance and seasonal succession 
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were radically altered by the pollution originating from the fish-
farm in the sampling station closer to it, and also that the fish-
farm might even have influenced the open water station.

Lifshitz, N., & Har-Zvi (Hacohen), S. (2014). (online). A 
comparison between students who receive and who do not receive 
a writing readiness intervention on handwriting quality, speed 
and positive reactions. Early Childhood Education Journal.

http://link.springer.com/article/10.1007/s10643-013-0629-y

Mayer D, Dubinsky Z., & Iluz D. (2016). Light as a limiting 
factor for epilithic algae in the supralittoral zone of littoral caves. 
Frontiers Marine Science, 3. 

http://www.readcube.com/articles/10.3389/fmars.2016.00018 

In light of global ocean acidification processes, it is important to 
study the biodiversity of the chalk littoral caves. Rosh HaNikra 
cave, carved into a chalk cliff next the Lebanese- Israel border, 
is the only large littoral cave in Israel. The cave has a flora of 
unidentified epilithic algae in the mediolittoral zone. The goal of 
this study at Rosh HaNikra littoral cave was to qualify the natural 
light, identify the epilithic algae and study the effects of natural 
light on the epilithic algae. Methods included seasonal and daily 
light measurements as well as chemotaxonomy and microscopy. 
We found that the light spectra changes in quantity as well as 
quality when entering the cave, constraining the epilithic algae 
communities. We also described for the first time the epilithic 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10643-013-0629-y
http://www.readcube.com/articles/10.3389/fmars.2016.00018
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algae community of Rosh HaNikra littoral cave, consisting of 
Rhodophyta, Chlorophyta and Cyanobacteria and an a surprising 
occurrence of Hildenbrandia spp. above sea-level. 

 Pollak, Y., & Shoham, R. (2015). Feedback may harm: Role of
 feedback in probabilistic decision making of adolescents with
ADHD. Journal of Abnormal Child Psychology 43(7), 1233-

 .1242

This study examined whether feedback processing plays a role 
in the maladaptive choice behavior of subjects with ADHD 
by comparing feedback and no-feedback conditions. Sixty 
adolescents with and without ADHD, performed a descriptive 
probabilistic choice task in which outcomes and probabilities 
were explicitly provided. Subjects performed the task under both 
conditions. Under the no-feedback condition, adolescents with 
ADHD and controls performed similarly, whereas under the 
feedback condition, subjects with ADHD chose the unfavorable 
outcomes more frequently and risked smaller sums than controls. 
These finding demonstrate the crucial role of feedback in the 
decision making of adolescents with ADHD.

Prebor, D. (2013). The restricted semantic field of property in 
Mishnaic Hebrew. Journal of Semitic Studies 58, 43-58. 

מאמר זה בא לתרום למחקר הסמנטי של העברית הקלאסית. המאמר מתאר 

הוא  הנבדק  הקורפוס  חכמים.  בלשון  הקניין  של  הסמנטי  השדה  מן  חלק 

במאמר  במשנה(.  מזדמנות  שאינן  ללקסמות  בתוספתא  עיון  )עם  המשנה 
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יש דיון על המונח "שדה סמנטי" וכיצד בונים אותו. בשדה הסמנטי הנידון 

סינכרוני  דיון  יש  במאמר  צירופים.  וגם  מילים  שכוללים  פריטים  מספר  יש 

הסמנטי.  השדה  של  והמבנה  מקורם  והצירופים,  המילים  על  ודיאכרוני 

תקופת  לפני  מתועדים  שאינם  הלשוניים  שהפריטים  מראה  גם  המאמר 

התנאים מקורם בשאילה משפות אחרות או בהתפתחויות פנימיות במערכת 

הלשונית של העברית.

Rutlinger-Reiner, R. (2013). Crises in orthodox Israeli family 
life onstage. Israel Studies Review, 28(2), 83-101.

בחברה  נישואין  בחיי  משברים  של  תיאטרליים  בייצוגים  עוסק  זה  מאמר 

הדתית לאומית בישראל. הוא מתמקד בשלוש הצגות אשר עלו בטווח זמן 

קצר ונושאיהן: שבר בין בני זוג אשר התחתנו בגיל צעיר מנקודת הראות של 

האישה, אלימות בתוך המשפחה מנקודת המבט של הבת, ועקרות. ניתוח 

הצגות אלה והזכרת אחרים אשר הועלו בתוך פרק זמן קצר מצביע על רצון 

מהם  להתעלם  במקום  הציבורי  לשיח  אלה  משברים  את  להעלות  זו  חברה 

ולהתכחש להם כפי שנעשה עד אז.   

Rutlinger-Reiner, R., & Cofman-Simhon, S. (2013). Onstage 
peacocks and offstage be modest?: The dilemma of Israeli 
orthodox actresses. The University of Toronto Journal of Jewish 
Thought 4. http://tjjt.cjs.utoronto.ca/articles-2/ 

מאמר זה עוסק בתפיסות שונות של מושג הצניעות במקצוע המשחק עבור 

שחקניות חילוניות ודתיות. כמו כן עוסק המאמר בתיאוריות על גוף השחקן, 

אמנות  בין  האינהרנטית  הסתירה  את  פותרות  הדתיות  השחקניות  וכיצד 

מוחצנת זו לבין הדרישה והרצון שלהן להתנהל לפי כללי הצניעות המקובלים 

ואף המחמירים. 

http://tjjt.cjs.utoronto.ca/articles-2/
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Rubin, O., & Schreiber-Divon, M. (2014). Mothers of 
adolescents with intellectual disabilities: The 'Meaning' of 
severity level. Psychology 5, 587-594.

http://dx.doi.org/10.4236/psych.2014.56069 

In recent years, Positive Psychology has been shedding new 
light on the field of research examining the parenting of a child 
with disabilities. This study aims to provide a bridge between 
the “traditional” approach which focuses on the parents’ 
difficulties and pathologies, and the breaking through PP 
(Positive Psychology) approach which recognizes the points 
of strength and the positive ways of coping. The present study 
compared the sense of burden and the sense of personal growth 
among 106 mothers of adolescents with intellectual disabilities 
of varying severity. No differences were found between the two 
groups concerning the sense of burden, but among mothers of 
adolescents with severe intellectual disabilities, the sense of 
growth was higher. No differences were found in terms of the 
mother’s age, income level, the number of children in the family, 
and the age of the child. The theme of “Meaning” offers possible 
explanations for these findings.

Schwabsky, N., Schatz Openheimer, O., Goldenberg, J., & Basis, 
L. (2014). The involvement and responsibility of principals and 
mentors in induction programs, 2014 ATEE Annual Conference. 
Transitions in Teacher Education and Professional Identities, 
UMinho, Braga (PT), 25-27. http://webs.ie.uminho.pt/atee2014/

The objective of the study presented in this article was to examine 

http://dx.doi.org/10.4236/psych.2014.56069
http://webs.ie.uminho.pt/atee2014/
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the involvement and the responsibility of principals and mentors 
in induction programs. The research data was collected by two 
separate, on-line, anonymous, self-report survey questionnaires 
in a national distribution, which tested the attitudes of principals 
and mentors towards mentoring and the induction programs. The 
findings indicate the similarities in principals' and the mentors' 
perceived involvement as well as differences in the responsibility 
attributed to them. It appears that there is a need for a further 
understanding of what entails principals' involvement, and a re-
definition of the roles and responsibilities expected of principals 
and mentors in the induction programs in Israel.

Shebis Y., Iluz D., Kinel-Tahan Y., Dubinsky Z. & Yehoshua Y. 
(2013). Natural antioxidants: Function and sources. Food and 
Nutrition Sciences 4, 643-649. 

Oxidation reactions produce free radicals that can start multiple 
chain reactions that eventually cause damage or death to the cell. 
Antioxidants remove these free-radical intermediates by being 
oxidized themselves, and inhibit other oxidation reactions, thus 
stopping the harmful chain reactions. Such oxidative processes 
are dangerous for all living cells, especially those in proximity 
to sites where active oxygen is released by photosynthesis. 
Spontaneous oxidation causes food rancidity and spoilage of 
medicines. Furthermore, oxidative stress is an important part of 
many human diseases that can occur, inter alia, due to a lack of 
appropriate nutrition and exercise, air pollution, smoking, and 
more, leading to lethal diseases, such as cancer. Therefore, it is 
imperative to include antioxidants in our diets. Due to the fact 
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that synthetically produced antioxidants are currently used in the 
food and pharmaceutical industries in order to prolong product 
shelf life, there is currently a strong trend to search for large, 
available, and efficient natural sources of antioxidants to replace 
the synthetic ones, thus minimizing damage to our cells.

Shoham, R., Sonuga-Barke, E. J. S., Aloni, H., Yaniv, I., & 
Pollak, Y. (2016). ADHD-associated risk taking is linked to 
exaggerated views of the benefits of positive outcomes. Scientific 
Reports 6.

https://www.nature.com/articles/srep34833 

In order to better comprehend the association of ADHD and 
increased engagement in risk-taking behaviors we used a theory-
driven behavioral economics perspective that accounts subjective 
aspects into risk-return model. For that purpose, 244 adults 
were assessed for ADHD symptoms and were asked to rate the 
likelihood of engaging in a range of risky behaviors across five 
domains, as well as the perceived risk and benefit they ascribed 
to these behaviors. Findings indicate that people with ADHD 
symptoms appear to take more risks. Mediation analysis revealed 
that the association between ADHD symptoms and engagement 
in risk taking was mediated by perceived benefits.

Sukenik, N., Iluz D., Amar A., Varvak A., Shamir S., Workman 
V.A. and Ben-Yosef E. (2017). Early Evidence (Late 2nd 
Millennium BCE) of Plant-Based Dyeing of Textiles from Timna 
Israel. PLoS One, 12(6).

https://www.nature.com/articles/srep34833
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http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0179014  

In this article we focus on the analysis of dyed textile fragments 
uncovered at an early Iron Age (11th-10th centuries BCE) copper 
smelting site during the new excavations in the Timna Valley 
of the Central Timna Valley Project (CTV), and those found 
at the Hathor Temple (Site 200) by the Arabah Expedition, 
dated to the Late Bronze/Early Iron Ages (13th-11th centuries 
BCE). Analysis by HPLC-DAD identified two different organic 
dyes: Rubia tinctorum L. and indigotin from a plant source 
(probably Isatis tinctoria L.), which are among the earliest 
plants known in the dyeing industry and cultivated primarily 
for this purpose. This study provides the earliest evidence of 
textiles dyed utilizing a chemical dyeing process based on an 
industrial dyeing plant from the Levant. Moreover, our results 
shed new light on the society operating the mines at the time, 
suggesting the existence of elite that was interested in these 
high quality textiles and invested efforts in their procurement 
by long-distance trade.

Sukenik, N., Iluz, D., Amar, A., Varvak, A., & Bar, S. (2017). 
New evidence of the purple-dye industry at Tel Shiqmona, 
Israel. Archaeometry, 59(4), 775-785.

Pottery sherds stained with purple dye were found in the 
excavations at Tel Shiqmona, and were dated to the Iron Age 
II period. Analysis by HPLC-DAD identified the dye as ‘true 
purple’, derived from the Hexaplex trunculus sea snail, which 
is associated with the purple-dye industry that flourished in 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179014
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179014
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the coastal area at that time. This result is compatible with the 
classification of over 1000 Muricidae shells that were found 
in the excavation. Hexaplex trunculus constitutes 80% of this 
group, indicating that it was the most commonly used species 
in the dye production at Tel Shiqmona.

Sukenik, N., Varvak, A., Amar, Z., & Iluz, D. (2015). Chemical 
analysis of Murex-dyed textiles from wadi Murabba'at, Israel. 
Journal of Archaeological Science: Reports 3, 565-570.

This article presents three prestigious textiles that were found 
in the Murabba'at Caves in the Judean Desert and dated to 
the Roman Period. These textiles had been dyed with Murex 
sea snail and were analyzed using High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC). The results of the analysis indicate 
that one textile was dyed using Hexaplex trunculus sea snail 
and its color tended to be blue-greenish; apparently, the dye 
solution was exposed to the sun during the dyeing process. The 
other two textiles underwent a double dyeing process using 
the Hexaplex trunculus and the Armenian cochineal insect 
in order to give the fabric a reddish purple color, which was 
indicative of high status. Such a combination had never been 
reported in the results of dye analysis of ancient Israel textiles. 
Furthermore, these findings are unusual and unique in light of 
findings of other textiles from Israel dated to the Roman Period. 
According to dye analysis and tests of different aspects of the 
purple textiles, we will attempt to determine the origin of the 
textiles. 
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Sukenik N., Iluz D., Shamir, O., Varvak A., & Amar Z. (2014(. 

Neue Textilfunde mit der Farbe Purpur aus der judäischen 
Wüste in Israel, Antike Welt 2, 4-5. 

Sukenik N., Iluz D., Shamir O. and Amar Z. (2013) True purple 
textiles from Wadi Murabba’at – Historical, Archaeological, and 
Chemical Aspects. Archaeological Textiles Review 55, 47-54. 

Tamir, R., Lerner, A., Haspel, C., Dubinsky, Z., & Iluz, D. 
(2017). The spectral and spatial distribution of light pollution 
in the waters of the northern Gulf of Aqaba (Eilat). Scientific 
Reports, 7, 42329, 1-10.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5301253/ 

Yemini, B. T., (2015). Innovations in the Designation of 
Diminution in the Writings of Abraam Shlonsky. Hebrew 
Studies, 56, 231-243

במאמר זה תוארו חידושי הלשון המביעים הקטנה וזלזול בספרות המקורית 

מרבה  שלונסקי  כי  ראינו  ולילדים.  למבוגרים  שלונסקי  שכתב  והמתורגמת 

יותר  לגוון  לו  המאפשרת  הקווית,  בתצורה  בעיקר  בדימינוטיב  להשתמש 

ולהגיע לצורות מקוריות ומפתיעות. שלונסקי אינו מסתפק בצורני ההקטנה 

השימוש  את  מרחיב  אלא  ו_ֶֹנת,  _ית  _וֹן,  בלשוננו:  המשמשים  העיקריים 

להבעת  הלשון  חידושי  רוב  נוספים.  הקטנה  צורני  ומוסיף  הקווית  בתצורה 

הקטנה וזלזול נמצאו ביצירותיו המתורגמות מהשפה הרוסית, ולכן יש להניח 

כי בתרגום מן הרוסית חש צורך להיות נאמן למערכת הדימינוטיב הקיימת בה, 

ואילו בכתיבת המקור הושפע ממערכת זו, אך חש כבול פחות אליה.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5301253/
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בדפוס

ימיני, ב' צ' )בדפוס(. שמות בסיומת _ּות שבסיסם בינוני סביל בעברית בת-

זמננו. בלשנות עברית.

מספר השמות שבסיסם בינוני סביל בסיומת –ּות גדל והולך בעברית בת-

קודמים:  מחקרים  המאששות  אחדות  מסקנות  עולות  זו  מעובדה  זמננו. 

תפוצת התצורה הקווית בימינו מתרחבת והולכת ואחת הסיומות השכיחות 

נוכחנו לדעת שבעברית  גם  זה  –ּות במחקר  בעברית החדשה היא הסיומת 

בת-זמננו עולה קרנן של צורות הסביל הפועליות והשמניות והן משמשות 

בפי הדוברים אמצעי לגיוון דרכי ההבעה שלהם. שלא כבעבר, צורות הסביל 

יצאו מקיפאונן השמני בעשורים האחרונים והפכו להיות גמישות ושגורות 

יותר בשפה הכתובה והדבורה בכל משלבי הלשון.

 – JSIJ .שנוולד, מ' )בדפוס(. רציפות הזמן והסיפור בפירוש רמב"ן לתורה

אוניברסיטת בר אילן.

אחר  עוקב  בתורה  הפרקים  שסדר  היא  הפשט'  'דרך  בפירוש  רמב"ן  הנחת 

פי  על  פדיה(.  חביבה  בפירוש  הקווי'  )'הזמן  ההיסטורי  הזמן  התרחשות 

את  הרחיב  למינימאלי,  המקראי  המספר  מעמד  את  צמצם  השקפתו, 

המציאות המסופרת, ולימד שזמן הסיפור חופף את הזמן המסופר. מחקר זה, 

בפרקו הראשון, מציע כמה אומדנים לבחינת 'דרך הפשט' של רמב"ן: איתור 

ו/או מקומות בזמן ההיסטורי, הגבלת השיח הפנימי של הדוברים,  דמויות 

'על  המדרשי  הפתרון  דחיית  וכמובן  פנימית,  מבט  מנקודת  הסיפור  הבאת 

שם העתיד'. הפרק השני במחקר מצביע על דרכו של רמב"ן בפתרון בעיות 

נועדו  ולחילופין  שונים,  אירועים  שני  ייצגו  הכתוב  חזרות  בפניו:  שניצבו 

הלכתית  פרדיגמה  אימץ  מצוות  שבפרקי  יש  ה'.  לדבר  הציות  את  לשבח 

בנוסח 'לשעה ולדורות'.
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Morad, T., Dubinsky, Z., & Iluz, D. )In press(. Pollution promotes 

changes in foraminifera and nematodes assemblages in the 

eastern Mediterranean. Journal of Marine Science.

In this study we examined the intertidal meiobenthos distribution 

in the soil at 3 sites in the eastern basin of the Mediterranean Sea 

exposed to a pollution gradient. We quantified the change which 

it generates in the community on the phylum level, focusing on 

Nematodes, Foraminifera and Annelida.

מאמרים בבמות המקובלות במקצוע

ברגר, ר' )2017(. נפתלי בזם: הניצול והחברה הישראלית. בשביל הזיכרון, 27, 

.44-32

 1938 בסתיו  לפולין  שגורש  גרמניה  יליד  בזם,  נפתלי  באמן  עוסק  המאמר 

ועלה לארץ ערב פרוץ מלחמת השנייה. הוריו נספו באושוויץ. המאמר מנתח 

את החלטתו של בזם בשנת 1953 ליצור מגוון יצירות בנושא השואה. נקודת 

המפנה שהולידה את פרץ היצירה הזה היתה התערוכה הייחודית פרי עיצובם 

השואה  מוזיאון  של  בפתיחתו   1953 בשנת  שהוצגה  חנה  ורעייתו  בזם  של 

והמרד בקיבוץ לוחמי הגטאות. המאמר בוחן, על רקע תולדות חייו של בזם, 

במדינת  המתהווה  החיים  מרקם  עם  השואה  זיכרון  את  האמן  שילב  כיצד 

ישראל.

שחרית,  עכשווית.  ישראלית  אמנות  בשדה':  תלכי  'את   .)2016( ר'  ברגר, 
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http://art.hemed.org.il/wp- חמ"ד.  של  צעירים  ליוצרים  הגלריה 

/content/uploads/2016/06

המאמר בוחן את תערוכת האמנות ה -12של בוגרות מגמות האמנות בחינוך 

הדתי דרך ארבעה נושאים מרכזיים: המצב הביטחוני, החברתי, המשפחתי 

להתמודדות  יצירתן  את  להקדיש  החליטו  בנות  של  גדולה  קבוצה  והאישי. 

קבוצה  העכשווי.  הביטחוני  והמצב  איתן  צוק  מבצע  הנערים,  חטיפת  עם 

ומטרידות. קבוצת  קשות  תופעות  על  חברתית  בביקורת  מתמקדת  אחרת 

נקודת  מתוך  במשפחה  היחסים  במערכת  סוגיות  עם  מתמודדת  עבודות 

בזהות  העיסוק  הוא  נוסף  בולט  נושא  הנכדה.  או  האחות  הבת,  של  המבט 

המולדות":  "שתי  בין  הקפיצה  בעקבות  הזהות  גיבוש  בייחוד  העצמית 

המולדת העכשווית בארץ והמולדת המקורית של ארץ המוצא של הבוגרות: 

איראן, צרפת ואתיופיה. 

ברגר, ר' )2016(. 'ֶמה ָעִׂשית ִעם ַהַּׁשְרִקָּיה ֶׁשָּבך?' אמנות ישראלית עכשווית על 

בית, על נשיות, ועל האֵחר", ביטאון מכון מופת 57, "מן הנעשה במכללות", 

 .122-118

http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/bitaon/Documents/
bitaon57.pdf

המאמר בוחן את תערוכת הבוגרות במסלול לאמנות במכללת אמונה. שלושה 

נושאים מרכזיים בתערוכה: התמודדות טעונה עם בית הילדות המומחשת 

וזכוכיות או מראות מתוך המטבח הביתי; חיפוש אחר הקשר  בשברי פחם 

הנשי בא לידי ביטוי בכמה עבודות, שתיים מהן מבקשות לחוות את הקשר 

אל  חדשניים  כוחות  וליצור  מייצגת,  והמשפחתיות שהסבתא  המסורת  עם 

והסריגה.  הבישול  של  "הנשיות"  והאמנויות  הזכרונות  באמצעות  ההווה 

העובדים  האֵחר:  עם  המיוחדים  במפגשים  עוסקת  נוספת  עבודות  קבוצת 

בחנות "הבוידעם" המתמודדים עם קושי נפשי, אמנית מזדקנת, משפחות 

הנערים החטופים וחברות של האמנית. 

http://art.hemed.org.il/wp-content/uploads/2016/06/---------------------------29.2.2016-1.pdf
http://art.hemed.org.il/wp-content/uploads/2016/06/---------------------------29.2.2016-1.pdf
http://art.hemed.org.il/wp-content/uploads/2016/06/---------------------------29.2.2016-1.pdf
http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/bitaon/Documents/bitaon57.pdf
http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/bitaon/Documents/bitaon57.pdf
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במסלול  הבוגרות  תערוכת  על  מבט  מהקופסא':  'לצאת   .)2016( ר'  ברגר, 

לאמנות במכללת תלפיות. ביטאון מכון מופת 59, 114-112.

האקדמית  במכללה  לאמנות  במסלול  הבוגרות  בתערוכת  עוסק  המאמר 

לחינוך תלפיות. הנושא הבולט שמעסיק את הבוגרות הוא התמודדות עם 

בהיבטים  עכשוויות,  חברתיות  בתופעות  עוסקות  נוספות  עבודות  אובדן. 

בשלוש  מתמקד  המאמר  היהודיים.  למקורות  ובקשרים  בנשיות  שונים 

של  לגירושיה  גרוס בתגובה  נבחרות: שמלת הכלה שעוצבה מנייר  עבודות 

היוצרת; צילומים הבאים לבטא התמודדות הצלמת עם מות סבה באמצעות 

והפואטי של הצילום; מיצב המזמין את הצופה לחוות את  הממד התיעודי 

העוצמה החושית המוקצנת שחווים ילדים המצויים על הרצף האוטיסטי.

ברגר, ר' )2015(. קבוצת 'ֲאַדֶּמה': גבול ומגבלה. ציפורה, כתב עת לחינוך, הגות, 

עיצוב ואמנות עכשוויים 4, 21-6.

קבוצת  של  ראשונה  תערוכה  "גבולות",  התערוכה  את  בוחן  המאמר 

"ֲאַדֶּמה". זוהי התארגנות של חמש עשרה אמניות דתיות בעלות ידע נרחב 

בלימודי אמנות יחד עם מגוון הכשרות בתחומי ההוראה והטיפול באמנות. 

מגבלות  פיזית,  מוגבלות  במאמר:  נבחנו  בתערוכה  מרכזיות  מגמות  חמש 

וגבולות בהקשר של הבית, גבולות בזיקה למקורות היהודים, גבולות במובן 

הגיאוגרפי- פוליטי וחיבור שבין הצומח ואהבת הארץ בהקשר לגבולות. ראוי 

החומרים  בבחירת  ביטוי  לידי  הבאה  הנשית  בזהות  העיסוק  את  כאן  לציין 

ובמגוון נושאים כמו ההתמודדות עם גידול המשפחה וניהול הבית, ההדרה 

והמקום של הנשים ביהדות. 

המאמר מסכם שני מאמרים קודמים שהופיעו בקטלוגים: 

תל- קטלוג.   –  Borders גבולות  גבולות,  'אַדֶמּה':  קבוצת   .)2014( ר'  ברגר, 

אביב: גלריה המשרד,  21-3. 



71

 – הגבלות  מגבלות,  גבולות,  על  קבוצתית  תערוכה  ג.ב.ל:   .)2014( ר'  ברגר 

 .24-8 תלפיות,  לחינוך  האקדמית  המכללה  האחרת,  הגלריה  חולון:  קטלוג. 

.)artportal מופיע גם באתר(

 http://www.artportal.co.il/?CategoryID=127&ArticleID=2287

הגלריה  חולון:  קטלוג.   – יספר  לדור  דור  יספר.  לדור  דור   .)2014( ר'  ברגר, 

האחרת, המכללה האקדמית לחינוך תלפיות, עמ' 10-3. )פורסם גם בביטאון 

מכון מופת 54 )2014(, 'מן הנעשה במכללות', 98–103(: 

http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/bitaon/Documents/
bitaon54.pdf

התמודדות  של  עשור  המסכמת  המחברת  שאצרה  תערוכה  בוחן  המאמר 

אמנותית של אבנר בר חמא עם נושא השואה. בר חמא עושה שימוש מעניין 

הפותחות  השורות  של  העברית  מהשירה  ציטוט  בעבודות:  בטקסטים 

שואה  של  בהקשר  גורי  חיים  שכתב  גופותינו"  מוטלות  "הנה  השיר  את 

ותקומה; משחקי מילים במיצב "דנו-בה דמו-בה", בניית מושגים הקשורים 

מהתנ"ך  פסוקים  כמו  תנכיים  ממקורות  וציטוט  לשואה  אסוציאטיבית 

שלושת  בין  דורית  הזדהות  אותה  "דור".  המילה  מופיעה  בהם  ומהתפילה 

הדורות – ניצולי השואה, הדור השני והדור השלישי חוזרת בעבודות וגם באה 

לידי ביטוי במפגש שיזם בר חמא כשאירח בתערוכה את פרויקט הגמר של 

נערה המתמודדת עם היותה דור שלישי לניצולי שואה. 

גרוסמן, ע' )2015(. בין האישי לקולקטיבי – ה' רועי לא אחסר. בתוך גרוסמן, 

חולון:  לחינוך.  אקדמית  במכללה  ערכים  הנחלת  ערך,  דרך  )עורכת(.  ע' 

המכללה האקדמית לחינוך תלפיות, 67–72.

http://www.artportal.co.il/?CategoryID=127&ArticleID=2287
http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/bitaon/Documents/bitaon54.pdf
http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/bitaon/Documents/bitaon54.pdf
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הולצבלט, ר', ומגיד, נ' )2015(. 'כשמכללה פוגשת שכונה' – מעורבות חינוכית 

וחברתית בקהילה. איגרת דיגיטלית מס' 2 של האגף להכשרת עובדי הוראה: 

טיפוח מצוינות ומחויבות חברתית בהכשרת מורים. אוחזר מתוך:

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Metzuyanut

בין מרכיביה הייחודיים של תכנית ההכשרה של הסטודנטים ברג"ב )ראש 

בקהילה   שירות  כדי  תוך  ולמידה  חברתית  מעורבות  היא  בהוראה(,  גדול 

מתוארת  באיגרת  בקהילה.  תורמת  עשייה  זה  )learning-service(ובכלל 

האקדמית  במכללה  רג"ב  תוכנית  של  הקהילתית  החברתית  המעורבות 

המאופיינת  בסביבה  הממוקם  קהילתי  במרכז  המתבצעת  תלפיות  לחינוך 

לימודיות  פעילויות  מגוון  מנחות  הסטודנטיות  מוחלשת.  באוכלוסייה 

חוגים,  לימודיות,  מיומנויות  וחיזוק  בית  שיעורי  בהכנת  עזרה  וחברתיות. 

וצרכי  פעילויות ואירועים על פי בחירת הסטודנטיות בהתאם לנטיית ליבן 

אקדמי  לקורס  מתכנסות הסטודנטיות  פעילות  של  יום  כל  בסיום  הילדים. 

– סדנאי במהלכו נעשה עיבוד לחוויות הלימוד וביסוסה באמצעות תפיסות 

תיאורטיות והקשרן למעשה ההוראה. 

הר-צבי )הכהן(, ש', וליפשיץ, נ' )2014(. תן לאצבעות ללכת במקומך, מוכנות 

לכתיבה. הד הגן 79)1(, 37-32.

שעל  ביותר  המשמעותיות  מהמיומנויות  אחת  הינה  הידנית  הכתיבה 

גרפו- בכושר  ביטוי  לידי  באה  היא  היסודי.  בבית-הספר  לרכוש  התלמיד 

מוטורי ובעיצוב הכתב – קריאות הכתב, גודל אחיד של אותיות, כיוון נכון של 

אותיות, מיקום האותיות בשורה, קצב כתיבה, שטף כתיבה וארגון הכתיבה. 

עקב  בעיסוק  בריפוי  לטיפול  ילדים  ויותר  יותר  מופנים  האחרונות  בשנים 

כי  כישורי כתיבה לקויים. ההתרשמות הקלינית של כותבות מאמר זה היא 

שתי קבוצות של ילדים מופנות כבר בכיתה א' לטיפול בשל קשיים בכתיבה 

הידנית. קבוצה אחת, כוללת ילדים שבאבחון לא נצפים קשיים במרכיבי האדם 

הקושי  בבסיס  לעמוד  העלולים  קוגניטיביים  ו/או  מוטוריים  התפיסתיים, 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Metzuyanut
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בכתיבה, וקבוצה שניה של ילדים מגלה קושי במרכיבי אדם אלו. במחקר זה 

נבדק האם ילדים שיקבלו אימון שיטתי ומובנה בכתיבה ידנית יגיעו בסיום 

תכנית האימון להישגים טובים יותר באיכות הכתיבה הידנית, בקצב הכתיבה 

ובהנעה )במוטיבציה( לכתיבה מילדים שיקבלו את תכנית הלימודים הרגילה 

בגן. ממצאי המחקר הראו כי נמצא הבדל מובהק בין קבוצת הניסוי לקבוצת 

הביקורת באיכות הכתיבה, ובתגובות החיוביות לכתיבה. לא נמצאו הבדלים 

מובהקים בין הקבוצות במהירות הכתיבה. 

איגרת  רג"ב.  תכנית  של  הבין-מכללתי  הסטודנטים  פורום   .)2015( נ'  מגיד, 

דיגיטלית מס' 2 של האגף להכשרת עובדי הוראה: טיפוח מצוינות ומחויבות 

http://cms.education.gov.il/ מתוך  אוחזר  מורים.  בהכשרת  חברתית 

EducationCMS/UNITS/Metzuyanut

המכללות  כל  נציגי  מצוינים  לסטודנטים  המשותפת  מסגרת  הוא  הפורום 

חברתית-חינוכית-קהילתית.  ובמעורבות  בלמידה  העוסקת  להוראה 

בפורום באים לידי ביטוי המגוון האקדמי התרבותי והערכי, היכולת הגבוהה 

והמוטיבציה של המשתתפים בו. בפורום ארבעה ערוצי למידה והוא מתנהל 

במכון מופ"ת במתכונת של ימי עיון, סיורים, למידה מקוונת ועצמית ומקנה 

למשתתפיו אקרדיטציה אקדמית. ראש הפורום, מרכזי הערוצים וסטודנטים 

הייחודית  הלמידה  חוויית  את  וייחודו,  הפורום  רוח  את  באיגרת  מתארים 

בהיכרות  הסקרנות  את  ומחויבות,  עניין  בסטודנטים  המעוררת  בערוצים 

של סטודנטים ממכללות רחוקות גיאוגרפית ותרבותית, ואת המוכנות של 

הסטודנטים להגיע למפגשים מכל קצות הארץ. 

פורום  באמצעות  חינוכית  למנהיגות  הכשרה   .)2013( ר'  וקלויר,  נ',  מגיד, 

תכנית  בהוראה(  גדול  )ראש  רג"ב  בתכנית  הבינמכללתי  הסטודנטים 

המצוינים במכללות לחינוך. ביטאון מכון מופ"ת 50, 44–49. 

בין פורום הסטודנטים לבין ההכשרה למנהיגות  המאמר מתאר את הזיקה 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Metzuyanut
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Metzuyanut
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פעולתו  בדרכי  בתכניו,  במטרותיו,  לביטוי  לידי  באה  שהיא  כפי  חינוכית 

ובעקיפין  במישרין  במנהיגות  העוסקים  תכנים  נלמדים  בפורום  ובתוצריו. 

כגון יזמות, השבחה, גיבוש פתרונות יצירתיים למצבים חינוכיים ולדילמות 

טכנולוגיים  מערכתיים,  שינויים  הובלת  ודרכי  יצירתיות  בית-ספריות, 

ואחרים. פרלמנט מזמן אפשרות לדון בסוגיות חברתיות, חינוכיות ומוסריות 

מרכזיות באופן חווייתי.

טעם  את  לטעום  להם  שמאפשרים  מגוונים  מצבים  חווים  הסטודנטים 

המנהיגות, להתגבר על קשיים )בסיוע המנחים והעמיתים( ולחוות הצלחות. 

כמו-כן, הם פוגשים בעמיתים מכל הארץ, נחשפים למגוון דעות ותרבויות, 

דנים בדילמות, חולקים קשיים ורעיונות ומסתייעים בהם כשותפים בבניית 

שלהם,  המנהיגותיות  ההתנסויות  סוגי  מגוון  את  מרחיבים  הם  בכך  החזון. 

כמורים  זהותם  את  ומעצבים  פלורליסטיות  מנהיגות  תפיסות  מגבשים 

לעתיד.

עזרן, א' )2013(. טבע דומם שנות ה-90. ציפורה, כתב עת לחינוך, הגות, עיצוב 

ואמנות עכשווים, 2, 41-40.

סדרת העבודות "טבע דומם שנות התשעים"  חוקרת את יחסי הגומלין בין 

הגבולות  על  הרהור  ומציעה   – וצילום  פיסול  רישום,   – שונות  מדיה  שפות 

השנויים במחלוקת ביניהם. הסדרה כוללת צילום ותיעוד של שלבי ההתכה 

דיגיטלית  מודפסים  אלו  חשמלי.  מחבט  בתוך  לנוזלית  מוצקה  שעווה  של 

בגדלים שונים על חומרים שקופים; חלקן הדפסות ענק של שקפים התלויים 

במרחק 9 ס"מ מהקיר, וחלקן דימויים ממוחשבים בגודל דף נייר סטנדרטי 

)A4(, המודבקים ללוחות עץ עבים ומונחים על מדפי מטבח לבנים. הצבת 

של  בשטח  כקבוצה  הקיר  על  התלויים  עץ  תיבות   120 מציעה  אחרת  קיר 

כחמישה מטר מרובע, ועל כל אחד מהם מודבקת הדפסה דיגטלית על שקף 

של שלבי התכת השעווה.
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עזרן, א'. גורמה של מקרנים. טכניקה מעורבת – הדפסות ממוחשבות על שקפים, עץ 
ושעווה. 120 יחידות של 13X16X4 ס"מ כל אחד.

פלק-פרץ, ס' )2016(. 'היינו כחולמים': מזמור תהלים קכ"ו – פרשנות 

ומפתחות להוראה. ספרות ילדים ונוער 139, 114-101. 

הנמצא  קכ"ו,  תהילים  מזמור  להוראת  ומפתחות  פרשנות  מציג  המאמר 

והממלכתיים- הממלכתיים  הספר  לבתי  לשוני  בחינוך  הלימודים  בתוכנית 

דתיים, במעגל הליבה. 

פלק-פרץ, ס' )2015(. נשמור על הסביבה, נשמור על עצמינו: טיפוח מודעות 

לחינוך סביבתי ביצירות נבחרות מאת רינת הופר. אורשת ו', 231–257.

המאמר מציג מבואות מפורטים המתייחסים לנושא הקיימות והשמירה על 

איכות הסביבה, תוך התמקדות בספרות לגיל הרך ולילדים כסוכנת חיברות. 

הילדים  סופרת  מאת  נבחרות  יצירות  מספר  בפרוטרוט  סוקר  המאמר 

המועברים  הסמויים  המסרים  בזיהוי  מיקוד  תוך  הופר,  רינת  הפופולארית, 
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הכפול:  הנמענים  לקהל  הסביבתי  והחינוך  הקיימות  לנושא  ביחס  בספריה 

ילדים ומבוגרים גם יחד. 

פרשנות  אידיסיס:  חיים  מאת  ישראל'  לארץ  'המסע   .)2015( ס'  פלק-פרץ, 

מפתחות להוראת השיר. ספרות ילדים ונוער 138, 111-93.

אגף  עבור  נכתבה  אשר  בנושא,  הלימוד  יחידת  של  הרחבה  מהווה  המאמר 

המתייחסת  נרחבת  פרשנות  כולל  המאמר  החינוך.  במשרד  ממ"ד  יסודי 

המסע  למוטיב  התייחסות  לארץ-ישראל,  אתיופיה  יהודי  של  למסעם 

בספרות, כמו גם לסמליות הירח בספרות )הירח מהווה גורם מרכזי בשיר(. 

חלקו האחרון של המאמר מוקדש להצעות להוראת היצירה בכיתות הלימוד. 

'אריה  הילדים  בספר  עיון  האמנם?   – אני  הוא  האחר   .)2014( ס'  פלק-פרץ, 

הספריה' והצעות להוראתו בכיתת היסוד. ספרות ילדים ונוער 136, המכללה 

האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, 65–77.

הספריה"  "אריה  המתורגם:  הילדים  לספר  נרחבת  פרשנות  מציג  המאמר 

תוך  ארב(,  אירית  )תרגום:  הוקס  קווין  באיורי  המלווה  קנודסן,  מישל  מאת 

בקצרה  את  מציג  למאמר  המבוא  בחברה.  האחר  שילוב  לנושא  התייחסות 

מתמקד  המאמר  המשך  העדכנית.  ובביקורת  בפילוסופיה  האחר  נושא 

בחברה  הכלל  מן  והיוצא  הכלל  של  בחשיבותו  מיקוד  תוך  לספר,  בפרשנות 

'האחר  הלימודים:  לתכניות  הרלוונטי  לנושא  התייחסות  תוך  המשלבת, 

חלק  המהווה  היצירה  להוראת  הצעות  מוצגות  המאמר  בהמשך  אני',  הוא 

מתוכניות הלימודים לכיתות היסוד. 

ומפתחות  פרשנות  פוגל:  לדוד  הגידמת'  שלך  'בובה   .)2013( ס'  פלק-פרץ, 

להוראת השיר. ספרות ילדים ונוער 135, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד 

ילין, 51–64.
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פוגל  דוד  רוסיה,  יליד  העברי,  המשורר  של  לשירו  פרשנות  מציג  המאמר 

של  מעמיקה  בחינה  מציג  המאמר  הגידמת".  שלך,  "בובה   :)1944–1891(

סוקרת  לשיר  הפרשנות  לחט"ב.  הלימודים  בתוכניות  כלול  אשר  השיר, 

המשחקי,  האביזר  הדגשת  תוך  השיר,  ניתוח  ל:  הנוגעים  נבחרים  היבטים 

עיצוב הילדות בשירת פוגל, קריאה בשיר מהיבטים ביבליותרפיים, הצעות 

להוראת השיר בכיתת חט"ב. 

של  פחדים  עם  להתמודדות  כלים   – שלי  הברזל  כיפת   .)2014( י'  שרון, 

http://www.hebpsy.net/ לחימה.  תקופות  בעקבות  המתעוררים  ילדים 

 articles.asp?id+3173

תופעת המנהרות התת-קרקעיות, שהצטרפה במהלך מבצע 'צוק איתן', אל 

איום הרקטות המוכר והמר, עלולה לעורר בקרב ילדים פחדים ייחודיים. הפחד 

הממשי.  בפחד  נשזר  האדמה  מן  שתפרוץ  מאיימת  מדמות  הטבעי-מיתי 

תגובת הסביבה להתנהגות הילד תורמת גם היא, לא פעם, להתעצבות הפחד 

ולהיקבעותו. במסגרת המאמר מציעה הכותבת טכניקות טיפוליות מגוונות 

באמנויות  וטיפול  התנהגותיים-קוגניטיביים  טיפול  עקרונות  המשלבות 

שנועדו לסייע לילד לבוא במגע עם הפחד שלו, להתיידד עמו ולדעת לווסת 

אותו בעזרת הסביבה.

Halperin, D. R. )2016(. Micrography: A Jewish art. British 

Library. Hebrew Manuscripts Project

http://www.bl.uk/hebrew-manuscripts/articles

יד  בכתבי  הסופרים  אמנות  בהתפתחות  בקצרה  עוסק  האינטרנטי  המאמר 

צורה  של  מתאר  קווי  היוצרת  )מיקרוגרפיה(  זעירה  מכתיבה  הנוצר  עבריים 

אמנות  מהווה  הזעיר,  כתיבתו  מאפיין  שם  על  המכונה  זה,  עיטור  רצויה. 

יהודית ייחודית. 

http://www.hebpsy.net/articles.asp?id+3173
http://www.hebpsy.net/articles.asp?id+3173
http://www.bl.uk/hebrew-manuscripts/articles
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Halperin, D. R. )2016(. To read or not to read: Is not the question. 

British Library, Hebrew Manuscripts Project

 http://www.bl.uk/hebrew-manuscripts/articles

באוסף  והפטרות  חומש  של  יד  בכתב  בקצרה  עוסק  האינטרנטי  המאמר 

הספרייה הבריטית, המכונה "חומש יונה", על פי אחד מעיטורי המיקרוגרפיה 

המסורה  טקסט  את  לקרוא  בחובה  עוסק  המאמר  יונה.  לספר  בו  הנודעים 

ככלי לפענוח האיקונוגרפיה הנוצרת מהכתב הזעיר.

Rutlinger-Reiner, R. )2013(. Out of Hiding: Reina De Vries Spier 

and her Letters

אתר הזיכרון הדיגיטאלי לנספים מהולנד.

http://www.communityjoodsmonument.nl/person/337915/en 

http://www.bl.uk/hebrew-manuscripts/articles
http://www.communityjoodsmonument.nl/person/337915/en
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 . םב י ס נ כ ב ה  ג צ ה

אנגלמן, ש' )2016, מאי(. עם לקויות, בלי זכויות: כיצד נשפר את מדיניות ההתאמות? 

גן.  רמת  בר-אילן,  אוניברסיטת  למידה(.  ללקויות  המומחים  )איגוד  אגד"ל  כנס 

.20.5.16

בהרצאה הוצג מצב הזכויות החינוכיות של ילדים עם לקויות למידה הלומדים 

בדרכי  להתאמות  בנוגע  החינוך  משרד  מדיניות  של  היישום  הרגיל;  בחינוך 

העומדות  ולתפיסות  למטרות  המדיניות  יישום  בין  וההלימה  היבחנות, 

הנחיצות  את  ממחישים  והמדיניות  הזכויות  בחינת  ממצאי  בבסיסה. 

בחקיקה. לבסוף הוצעו קווי מתאר להצעת חקיקה שתספק אמצעי ביטחון 

על  המתבססת  חלופית  וארגונית  חינוכית  תפיסה  מתוך  פרוצדוראליים 

שקיפות, שיתוף ההורים בהליך בקרת דרכי ההיבחנות, וחיזוק משקל עמדות 

המורים.

 Education for the 21st Century: Multiculturalism, .)אנגלמן, ש' )2015, יוני

ילדים  של  חינוכיות  זכויות   .Children's Rights and Global Citizenship
חיפה.  גורדון,  מכללת   .  DOIT Tempus של  הבינלאומי  הכנס  למידה.  לקויי 

.30.6.2015

במרחב  מחקר  בתנ"ך.  שפתית  הטרוגנית  הוראה  מאי(.   ,2013( ש'  אנגלמן, 

מכללה לחינוך – הסגל האקדמי במכללת תלפיות מציג ממחקריו. המכללה 

האקדמית לחינוך תלפיות, חולון. 21.5.2013. )פוסטר מונחה(.

כנס  שומרון.  חרסי  לאור  השומרון  צפון  עמקי  יוני(.   ,2016( א'  בורנשטיין, 

שומרון השישי – צפון השומרון: הסיפור שטרם שמעתם. מרכז סיור ולימוד 

'שומרון', קיבוץ יזרעאל. 16.6.16.
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בשומרון  ישראל  מלכי  לארמון  בסמוך  שנתגלו  אוסטרקונים  שברי  מאה 

שנשלחו  אחרים  מוצרים  גם  ואולי  שמן  יין,  משלוחי  של  רישום  מכילים 

בעיר  ישבו  אשר  המלך,  נאמני  או  פקידים  אל  פרטיות/יישובים  מאחוזות 

לא  ששמו  )למלך   X-ה )=בשנת(  "בשת  דומה:  הטקסטים  נוסח  שומרון. 

 Y-רשום. השנים הרשומות באוסטרקונים שנתגלו הן: 9, 10, 15 ואולי 12( מ

)שם מקום( ל-Z  )שם פקיד/נאמן מלך שישב בעיר שומרון(, A )המשלוח= 

נבל י)י(ן ישן/נבל שמן רחץ/לא רשום דבר(.   

שממנו  היישוב  של  לשמו  תוספת  בד"כ  נרשמה  ה-15  מהשנה  בחרסים 

אשריאל,  חלק,  שמידע,  אביעזר,  היו:  שנוספו  השמות  התוצרת.  נשלחה 

מנשה  שבט  של  אב  כבתי  במקרא  נזכרים  אלה  שמות  נעה.  חגלה,  שמידע, 

2–5(. הישמרות שמות היישובים הנזכרים  בעבר הירדן המערבי )יהושע יז, 

הארכיאולוגי  הסקר  מתוך  ונתונים  ערביים,  כפרים  בשמות  באוסטרקונים 

הנרחב שביצע זרטל ברחבי השומרון ומחפירות ארכיאולוגיות, נותנים מידע 

סביר על פיזור בתי האב ברחבי השומרון, וליצירת מפת בתי האב )בשיטת 

"הפוליגונים של טיסן"(. 

בהרצאה נדון אופן חלוקת השטח לכל בית אב, תוך התייחסות לנחלת בנות 

צלופחד.

וב'ימי  עמארנה  אל  בימי  השומרון,  צפון  מאי(.   ,2016( א'  בורנשטיין, 

ההתנחלות' – לאור המקורות, והסקר הארכיאולוגי של א' זרטל. כנס 'עיוני 

עירון' ה-1 לזכרו של פרופ' אדם זרטל ז"ל – הכנס נערך ביישוב מרכז סיור 

ולימוד 'בשבילנו', שקד. 26.5.2016.

הסקר שנערך על ידי א' זרטל באזורי השומרון ובקעת הירדן, כמו גם הסקרים 

לפנה"ס  וה-15  ה-16  במאות  כי  מלמדים  המרכזי,  ההר  באזור  האחרים 

)הברונזה המאוחרת – ב"מ(, חל משבר חריף ביותר בהתיישבות בארץ בכלל 

ובשומרון ועמקי הצפון בפרט, כשמאות יישובים בסדרי גודל שונים נעזבו. 

שברחו  חקסוסיות  קבוצות  חדירת  של  בשילוב  כנראה  התרחש  התהליך 
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ואקלים  תכופים  מצריים  ממסעות  כתוצאה  המישור  יישובי  הרס  ממצרים, 

חם ויבש שהביא לתופעות רעב. באזור השומרון ובקעת הירדן ניכרת ירידה 

משמעותית ביותר של כ-450%, מ-194 יישובים בתקופת הברונזה התיכונה 

שנותרו  היישובים  בין  המאוחרת.  הברונזה  בתקופת  בלבד  אתרים  ל-43  ב, 

שלאחר  בתקופה  נוצר  מרשים  מהפך  לתלפיות.  בנויה   - שכם  העיר  הייתה 

בכל  ביותר  למיושב  הפך  והוא  יישובים,   205 באזור  כשאותרו  א,  ברזל  מכן, 

המקראיים,  הסיפורים  בין  ההתאמה  נדונה  בהרצאה  זו.  בתקופה  הארץ 

תעודות אל עמארנה ותוצאות הסקרים הארכיאולוגיים של א' זרטל .

היסטוריים,  מקורות  בין  התאמה   – שכם  ספטמבר(.   ,2013( א'  בורנשטיין, 

פרקי תנ"ך וממצאים ארכיאולוגיים. כנס 'במעבה ההר' – כנס מערב בנימין 

הרביעי ע"ש פרופ' חנן אשל ז"ל. מדרשת הרי גופנא בשיתוף מו"פ שומרון 

ובקעת הירדן, חשמונאים. 29.9.2013.

התאמה מלאה מתקיימת בין סיפורי שכם במקורות ההיסטוריים ובמקורות 

המקראיים לבין ממצאי תל בלטה. במקורות התנ"ך ובמקורות ההיסטוריים 

את  גם  כלל  ששטחה  אזור/מדינה  ושם  עיר  של  שמה  הוא  "שכם"  השם 

צפון השומרון )עמק דותן( ובשלב מסויים התפשטה לעבר הירדן המזרחי, 

בדומה לשני התחומים של שבט מנשה. הקשר בין האזורים ניכר גם בתרבות 

פרקי  שבין  ההתאמה  הוצגה  בהרצאה  הברזל.  ותקופת  המאוחרת  הברונזה 

תנ"ך )כמו בריתות בין העיר שכם לנוודים בסיפורי אבימלך וגעל בן עבד, או 

ולממצאים  בלטה(,  תל  ממצאי  )כמו  ארכיאולוגיים  לממצאים  יותם(,  משל 

גיאובוטניים והיסטוריים.

ברגר, ר' )2015, דצמבר(. זהות מתעצבת: השואה והמציאות הישראלית בשדה 

האמנות. דן ידין עמו, כנס בינלאומי לכבוד פרופסור דן מכמן. אוניברסיטת 

בר-אילן, רמת גן. 1.12.2015-3.12.2015. 
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מופיע בערוץ הYouTube- של בר-אילן: 

https://www.youtube.com/watch?v=djNmSFZxV-c

והמציאות  השואה  ביחד  נכרכו  בהן  הדרכים  שלוש  הוצגו  בהרצאה 

נחום  ייצגו  הארצישראלית בשדה האמנותי: דרך הקינה על הנספים אותה 

גוטמן ומרסל ינקו, השואה כתשתית להבניית בסיס לאומי אצל נפתלי בזם, 

אצל  לשואה  מושהית  כתגובה  יהודית  לזהות  ישראלית  מזהות  והתמורה 

משה גרשוני.

של  ההיסטוריה  להוראת  ככלי  החזותית  האמנות  אפריל(.   ,2015( ר'  ברגר, 

תרבות  הקשרים.  במגוון  והנחלתו  השואה  זיכרון  הזיכרון:  תרבות  השואה. 

הזיכרון: זיכרון השואה והנחלתו במגוון הקשרים. המכללה האקדמית לחינוך 

תלפיות, חולון. 13.4.2015.

בהרצאה ביקשתי להראות כיצד ניתן ללמד את ההיסטוריה של השואה בדרך 

בינתחומית המשלבת היסטוריה ואמנות. המחשתי ששה מושגים מתקופת 

השואה באמצעות שלושה מדיומים מהאמנות החזותית: העולם שהיה לפני 

"מקומות  הפרויקט  רובנר,  מיכל  של  וידאו-ארט  בעבודת  הומחש  השואה 

זיכרון" מלמד על מגמת החקיקה האנטי-יהודית, ובאמצעות אנדרטת  של 

"הספריה הריקה" נחשפנו למגמה הראוותנית של שריפת הספרים. ציורים 

והלינה  לוריא  אסתר  הניצולות:  האמניות  ידי  על  המלחמה  בזמן  שנעשו 

אולומוצקי והאמן הפליט מרדכי ארדון, המחישו את המושגים אנשלוס ואות 

הקלון. סיימנו בשבר הפליטות ב"שיירת הרהיטים" של יוסל ברגנר. 

 – השואה  עם  מתמודדים  בישראל  ניצולים  אמנים  מאי(.   ,2013( ר'  ברגר, 

2010-1980: היבטים היסטוריים ואמנותיים. מחקר במרחב מכללה לחינוך – 

הסגל האקדמי במכללת תלפיות מציג ממחקריו. המכללה האקדמית לחינוך 

תלפיות, חולון. 21.5.2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=djNmSFZxV-c
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החברתיים  המאפיינים  על  ממחקרי  המסקנות  את  הבאתי  בהרצאה 

והאמנותיים של אמנים ניצולי שואה בישראל.

בשן, ב' )2013, יולי(. 'הזמן הנכון לנגן את הצליל' – הטיוטור כאימפרוביזטור. 

הכנס הבינלאומי השישי להכשרת מורים חינוך משנה מציאות. מכללת דוד 

ילין, משרד החינוך, מכון מופ"ת, ירושלים. 2.7.2013-4.7.2013.

המחקר המוצג בכנס זה הינו מחקר עצמי שמטרתו לחקור את הפרקטיקה 

הדרכה-והנחייה  בהתמחות  שנים,  מספר  זה  כטיוטורית  תפקידי  של 

על  להתבונן  כלומר,  מופ"ת.  במכון  להתפתחות-פרופסיונאלית  בביה"ס 

בהנחיה.  עבורי  המשמעותיים  הכלים  מהם  ולבחון  שלי  ההנחיה  מאפייני 

כחונך/מנטור  השאר  בין  משמש,  והוא  מעגלי תפקיד  לטיוטור  מספר 

דורשת  )מנטורינג(  חניכה  בקבוצתו.  הנמצאים  המתמחים  של   )Mentor(

ידי  על  בזה  זה  הקשורים  יכולות(  )או  דעת  תחומי  שלושה  של  רכישה 

ואלתור   ,)participation( השתתפות   ,)evaluation( הערכה  החונך: 

מרכיב  גם  קיים  המוסיקלית  ובעיקר  באימפרוביזציה   .)improvisation(

אוטומטי בעל שלושה ממדים: אוטומטיות, תקשורת והשראה. כלי המחקר 

התכתבויות  המתמחים,  עם  ואישיים  קבוצתיים  מפגשים  של  תיעוד  כללו 

מקוונות ויומן רפלקטיבי. ניתוח הנתונים הוביל אותי להכרה כי תחום הדעת 

אותו  מפרשת  אני  אשר  אימפרוביזציה,  הוא  שלי  בפרקטיקה  הדומיננטי 

מורכב  באימפרוביזציה  השימוש  המוסיקלית.  לאימפרוביזציה  באנלוגיה 

כטיוטורית  בעבודתי  ביטוי  לידי  שבאים  וכלים  ידע  של  גבוהה  רמה  ודורש 

את  והדגמתי  עבודתי  את  תיארתי  זה  בהיצג  תפקידי.  את  גם  ומאפיינים 

ההיבטים השונים של האימפרוביזציה כפי שהם באים לידי ביטוי בפרקטיקה 

שלי.

בשן, ב', והולצבלט, ר' )2013, יולי(. 'הקשר המתוק' – סטודנטים מספרים על 

PDS. הכנס הבינלאומי השישי להכשרת  שיתופיות ועבודת צוות במסגרת 
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מופ"ת,  מכון  החינוך,  משרד  ילין,  דוד  מכללת  מציאות.  משנה  חינוך  מורים 

ירושלים. )פוסטר מונחה(. 2.7.2013-4.7.2013.

The present research is an evaluation study for a practical 
experience program combining principles for development of 

teamwork and collaboration in the PDS framework. The research 

objective was to understand how processes of teamwork and 

collaboration develop among students themselves and between 

them and the educational staff in the school. The research 

findings indicated that the process the students experienced 

characterizes stages in the development of teamwork. The 

findings were anchored in a theoretical teamwork model, taken 

from the business field. There is evidence of the development of 

collaboration and teamwork ability among students as a group 

and between students and the school. 

רפלקטיביים  יומנים   – לגלוי  מהסמוי  יולי(.   ,2013( ר'  והולצבלט,  ב',  בשן, 

הכנס  מורים.  הכשרת  במסגרת  התנסות  תכנית  להערכת  מתודולוגי  ככלי 

הבינלאומי השישי להכשרת מורים חינוך משנה מציאות. מכללת דוד ילין, 

משרד החינוך, מכון מופ"ת, ירושלים. 2.7.2013-4.7.2013.

In this lecture we present a qualitative-ethnographic research 

based on the phenomenological perspective. The research 

examined the complexity of the co-teaching process in the 

training program for pre-service teachers in integrated classes. 

The research objective was to understand the significance 

of the ‘teaching act’ according to the pre-service teachers 

and pedagogical instructors. The data were collected from 

pedagogical journals written by the pre-service teachers during 
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the practicum year and a journal written by the instructor during 

the program implementation. The lecture will present data from 

the journals as well as the insights that were learned from this 

methodology and that will help successfully realize the goals of 

the training in the practicum program. 

מודל  פיתוח  פברואר(.   ,2017( ע'  ופסטרנק,  ד',  ורדיגר,  ג',  גולדנברג, 

ההוראה  למקצוע  הכניסה  כנס  בהוראה.  אתיות  דילמות  עם  להתמודדות 

במכללה האקדמית גורדון, חיפה. 14.2.17.

גולדנברג, ג', שבח, א', ופסטרנק, ע' )2017, פברואר(. בין סדנה פעילה לסדנה 

תלפיות.  במכללת  ההתמחות  לתהליך  הסטאז'  סדנת  תרומת  מתוקשבת: 

כנס הכניסה למקצוע ההוראה במכללה האקדמית  גורדון, חיפה. 14.2.17.

 

יולי(.   ,2013( ל'  ובסיס,  א',  שץ-אופנהיימר,  נ',  שוובסקי,  ג',  גולדנברג, 

פעולות ועמדות כלפי החונכות מנקודת מבטם של מנהלים וחונכים. הכנס 

הבינלאומי השישי להכשרת מורים חינוך משנה מציאות. מכללת דוד ילין, 

משרד החינוך, מכון מופ"ת, ירושלים. 2.7.2013-4.7.2013.

עיצוב   – החונך  המורה  מאי(.   ,2013( ד'  וורדיגר,  ע',  פסטרנק,  ג',  גולדנברג, 

וגיבוש זהות התפקיד בעין המחקר וההכשרה. מחקר במרחב מכללה לחינוך 

האקדמית  המכללה  ממחקריו.  מציג  תלפיות  במכללת  האקדמי  הסגל   –

לחינוך תלפיות, חולון. 21.5.2013. 
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גינתי נ', מגיד, נ', ודויטש, א' )2015, אפריל(. מפגש עולמות – עיבוד תודעת 

השואה באמצעות כלים בינתחומיים. תרבות הזיכרון: זיכרון השואה והנחלתו 

במגוון הקשרים. המכללה האקדמית לחינוך תלפיות, חולון. 13.4.2015.

ייחודי שניתן לסטודנטיות רג"ב )ראש גדול בהוראה(  בהרצאה הוצג קורס 

ושם",  מ"יד  ואורחים  מרצה  ידי  על  תלפיות  לחינוך  האקדמית  במכללה 

והתמקד בסוגיה: האם יכלו היהודים לברוח מגורלם? – נסיונות הצלת יהודים 

מהנושאים  אחד  כל  ליישום  הוקדשה  מיוחדת  חשיבות  השואה.  בתקופת 

בקורס בעבודת ההוראה תוך הצגת כלים ממשיים לעבודה בכתות. לקראת 

סדנאות  הסדירות,  הסטודנטיות  לכלל  הסטודנטיות  העבירו  השואה,  יום 

המתבססות על כרזות אמנותיות. בסדנאות התקיים דיון משמעותי שהעלה 

את  בסדנאות.  המשתתפות  של  מגוונות  עולם  ותפיסות  אישיות  אמירות 

הקורס ליווה מחקר הערכה ובו נבדקה תחושת המסוגלות של הוראת הנושא 

אותן  המלווים  חששות  על  הסטודנטיות  העידו  הקורס  שבתחילת  לאחר 

ביכולתן להתמודד עם הוראת השואה בגילאים השונים. נמצא כי ההתנסות 

לקראת  המסוגלות  תחושת  את  בהן  חיזקה  הקורס  במהלך  אותן  שליוותה 

הוראת הנושא, הפחיתה חששות מפני הוראת השואה בכיתה, הרחיבה את 

הידע הרלוונטי בנושא, וחשפה לכלים דידקטיים יישומיים. 

 

הזיכרון:  לתיאור. תרבות  ניתן  אפריל(. תיאור הבלתי   ,2015( ע'  גרוסמן, 

זיכרון השואה והנחלתו במגוון הקשרים ומדיות. המכללה האקדמית לחינוך 

תלפיות, חולון. 13.4.2015. )פוסטר מונחה(.

תלמידים  בנושא  בשואה,  עסק  הזיכרון  תרבות  פוסטרים בכנס  מושב 

מציירים מוטיבים מהשואה. מיצג הפוסטרים התבסס על כלים דידקטיים 

השאובים מתכניותיהן של גולן )1993( וונגרוביץ-פלר )2009(. שתי התכניות 

משתמשות בדימוי החזותי של זיכרון השואה לצורך התהליך החינוכי.
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ספר  עם  מטא-קוגנטיביות  התערבות  דרכי  חקר  יולי(.   ,2017( ג'  דושניצקי, 

אלקטרוני לקידום אוצר מילים והבנת סיפור בקרב תלמידים צעירים בסיכון 

ללקות למידה. אוריינות ושפה האחד-עשר. האוניברסיטה הפתוחה, רעננה. 

6.7.2017. )פוסטר(.

והכתובה של תלמידים עם  קידום היכולות האורייניות קרי השפה הדבורה 

לקות למידה מהווה אחד מהאתגרים החינוכיים בארץ ובעולם. בקרב ילדים 

המציבים  האורייניות  ביכולות  התפתחותיים  עיכובים  מתגלים  צעירים 

התערבות  דרכי  במציאת  צורך  קיים  כן  על  למידה.  ללקות  בסיכון  אותם 

לקידום אורייני של ילדים אלה כדי לצמצם פערים בינם לבין ילדים צעירים 

להכוונה  התערבות  תכניות  שלוש  פיתחנו  במחקר  תקינה.  התפתחות  עם 

התערבות  דרכי  השפעת  נבדקו  מטקוגניטיבי.  בהיבט  ללמידה  עצמית 

של  סיפור  והבנת  מילים  אוצר  על  אלקטרוני  ספר  בשילוב  מטקוגניטיביות 

150 נבדקים בגילאי  ילדי כיתה א' בסיכון ללקות למידה. במחקר השתתפו 

6-7 שנים, בסיכון ללקות למידה.

ושמיר, א' )2015, אפריל(. יוזמה להנחלת נושא השואה בקרב  הולצבלט, ר', 

מהמסלול  סטודנטיות  ידי  על  ה-21,  המאה  מיומנויות  בשילוב  תלמידים, 

ומדיות.  הקשרים  במגוון  והנחלתו  השואה  זיכרון  הזיכרון:  תרבות  היסודי. 

המכללה האקדמית לחינוך תלפיות, חולון. 13.4.2015.

אחד מתפקידיה המרכזיים של מערכת החינוך בישראל היא לחנך תלמידים 

חלק  הינם  ותודעתה  השואה  לימודי  היהודי.  העם  של  ולתרבותו  למורשתו 

שאלות  מעלה  זה  בנושא  ועיסוק  והישראלית  היהודית  מהזהות  משמעותי 

המתאימים  והאמצעים  התכנים  בדבר  חינוך  אנשי  המעסיקות  מהותיות 

ובה  היסודי  במסלול  המתקיימת  יוזמה  הוצגה  בהרצאה  להוראתו. 

ויוזמות פעילויות הקשורות בזיכרון השואה, בשילוב  סטודנטיות מתכננות 

מיומנויות המאה ה-21, במסגרת ההתנסות המעשית. הסטודנטיות במסלול 

היסודי התמודדו עם הוראת השואה בדרכים המשלבות מיומנויות ופדגוגיות 

שצברו  הידע  על  בהסתמך  ה21,  במאה  להוראה  המתאימות  חדשניות 
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משדה  הידע  לצד  חדשניות,  ופדגוגיות  שואה  בנושא  במכללה  בלימודיהן 

לנושא  להתייחסות  אפשרויות  מגוון  הוצגו  בהרצאה  הספר.  בבתי  העשייה 

השואה בפדגוגיות החדשניות, ותוצרים מפעילויות הסטודנטיות. 

אזרחית  התנהגות  להבנת  אינטגרטיבי  מודל  יולי(.   ,2013( ר'  הולצבלט, 

ארגונית של מורים. הכנס הבינלאומי השישי להכשרת מורים חינוך משנה 

2.7.2013- ילין, משרד החינוך, מכון מופ"ת, ירושלים.  מציאות. מכללת דוד 

.4.7.2013

 OCB –(" ארגונית  אזרחית  "התנהגות  המושג  בבחינת  מתמקד  המחקר 

Organizational citizenship behavior( בקרב מורים ובגורמים השונים 
התפקיד  בהגדרת  נכללת  שאינה  זו,  להתנהגות  ביצועה.  על  המשפיעים 

של  לאפקטיביות  משמעותית  תרומה  מיוחסת  העובד,  של  הפורמאלית 

לזהות  הייתה  המחקר  מטרת   .)Organ, 1990( חשיבותה  ומכאן  הארגון, 

משתנים הקשורים למימדים השונים של ה OCB, הכוללים משתנים ברמת 

הפרט, משתנים ברמת הארגון וכן משתנים דמוגרפיים. המחקר כלל איסוף 

ניתוחי  מתאמים,  ניתוחי  מורים.   314 מ  שנאספו  שאלונים  בעזרת  נתונים 

המתאר  אינטגרטיבי  מודל  הצגת  אפשרו  מבניות  משוואות  וניתוח  שונות 

בו זמנית את השפעות כל אחד מהמשתנים שנבדקו ומציע ניבוי התנהגות 

למורה  הקשורים  משתנים  הכוללת  ממדית,  רב  מפרספקטיבה   OCB–ה

ומשתנים הקשורים לבית הספר. 

מחקר  מורים.  של  ארגונית  אזרחית  התנהגות  מאי(.   ,2013( ר'  הולצבלט, 

מציג ממחקריו.  – הסגל האקדמי במכללת תלפיות  במרחב מכללה לחינוך 

המכללה האקדמית לחינוך תלפיות, חולון. 21.5.2013.

אזרחית  "התנהגות  של  השונים  במימדים  המתמקד  מחקר  הוצג  בהרצאה 

ארגונית" )OCB(, בקרב מורים ובגורמים הקשורים בה. התנהגות זו מוגדרת 

כהתנהגות התנדבותית, שאינה מוגדרת בחובות העבודה של המורה ואינה 
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מתוגמלת פורמאלית על ידי בית הספר. המחקר מצא כי התנהגות זו כוללת 

המופנית  התנהגות  תלמידים,  כלפי  המופנית  התנהגות  מימדים:  שלושה 

והמנהל.  הספר  בית  כלפי  המופנית  והתנהגות  בצוות  מורים  כלפי  כלפי 

הקשורים  למשתנים  קשור  הללו  מהמימדים  אחד  כל  כיצד  בדק  המחקר 

הספר.  ובבית  ועוד(,  בעבודה  רצון  שביעות  לארגון,  מחויבות  )כגון  בפרט 

תוצאות המחקר הראו כי משתנים ברמת הפרט וכן משתנים ברמת הארגון 

היו קשורים להתנהגות OCB של מורים, כאשר המשתנה המשמעותי ביותר 

היה האוטונומיה הבית ספרית. 

סמ"ל  תכנית  של  הקהילתית  המעורבות  מאי(.   ,2013( נ'  ומגיד,  ר',  הולצבלט, 

במתנ"ס לזרוס, חולון. דגם לטיפוח מצוינות חברתית, אקדמית ואישית של 

מתכשרות להוראה. מחקר במרחב מכללה לחינוך – הסגל האקדמי במכללת 

תלפיות מציג ממחקריו. המכללה האקדמית לחינוך תלפיות, חולון. 21.5.2013.

במכללה  המצוינות  תכנית  הקהילתית של  במעורבות  עוסקת  ההרצאה 

ותרומתה להכשרה להוראה.  האקדמית לחינוך תלפיות, מאפייניה, מטרותיה 

כפי שעולה ממחקרים בתכנית המצוינות של המכללה משתלבות סטודנטיות 

אחד  גבוהים.  והתנהגותיים  ערכיים  אישיותיים,  אקדמיים,  מאפיינים  בעלות 

ואחריות  חברתית  המצוינים הוא מעורבות  בתכנית  הייחודיים  המרכיבים 

קהילתית כפי שהיא מכונה בספרות המקצועית: Service Learning- SL. לפי 

עקרון זה כל סטודנט בתכנית מחויב במהלך הכשרתו בפעילות חינוכית או 

המעשה  בין  המחברת  רפלקטיבית  בסדנא  ולהשתתף  בקהילה  חברתית 

שמופעלת  החברתית  למעורבות  התוכנית  את  סוקרת  לתיאוריה. ההרצאה 

התוצרים  ואת  למכללה,  בשכנות  הנמצא  כהן  ג'סי  בשכונת  לזרוס  במתנ"ס 

והתובנות של המעורבים בתוכנית הייחודית.

הציונות  האורתודוקסיה.  וגבולות  למדניות  נשים  מרץ(.   ,2014( נ'  וסרמן, 

הדתית החדשה. אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן. 31.3.2014.
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לאט  התפתחה  היא  אחד.  ביום  צמחה  לא  למדניות  נשים  של  התופעה 

במהלך השנים ונראה שהיא לא הגיעה לקו סיום, והיא ממשיכה להתפתח 

כל הזמן. תופעה זו מלמדת על ערך החידוש והשינוי שקיים בציונות הדתית, 

שקיימת  והרקונסטרוקציה  הדקונסטרוקציה  ועל  הפמיניסטית  הרוח  על 

ניחוח פוסט מודרני מדברים  זו. מושגים אלה שיש להם  בקבוצה חברתית 

בית  לומד  של  הזהות  מחודשים.  והרכבה  פירוק  של  תהליך  שישנו  כך  על 

המדרש: גבר, הלומד תורה בדרכים מסורתיות ולאורך שנים פורקה ונבנתה 

מחדש דמות שיש בה רכיבים חדשים: אישה, לימוד תורה המשולב בכלים 

אקדמיים ומוגבל בשנים.

חדשות  זהויות  העת  כל  מפתחת  מחודשים  והרכבה  פרוק  של  התופעה 

הזו  הגדולה  למטריה  קשה  יהיה  הזמן  שעם  משערת  אני  הדתית.  בציונות 

שאנו קוראים לה הציונות הדתית להכיל כל כך הרבה זהויות עם מתח ביניהן, 

והיא תצטרך להתפצל למטריות קטנות והומוגניות יותר.

)2013, מאי(. דמותה של האישה בחסידות חב"ד כדגם לפמיניזם  וסרמן, נ' 

אורתודוקסי. מחקר במרחב מכללה לחינוך – הסגל האקדמי במכללת תלפיות 

מציג ממחקריו. המכללה האקדמית לחינוך תלפיות, חולון. 21.5.2013. 

האחד,  הצד  מן  פמיליסטי.  פמיניזם  של  דמות  מציגה  החב"דית  האישה 

כך   – לגאולה  ומתקרב  משתכלל  שהעולם  שככל  גורסת  החב"דית  התורה 

מכירים יותר ויותר בערכים נשיים כמו פנימיות וקבלה. תפיסה זאת מעצימה 

בסגולות  להכרה  כהמשך  ואולי  השני,  הצד  מן  כוחותיה.  ואת  האישה  את 

ולהמשיך  כאם  גם  ייעודה  את  למלא  נתבעת  האישה  הייחודיות,  הנשיות 

את שושלת מסירת התורה. המשפחה עומדת בראש סדר העדיפויות שלה. 

מתוך תקיעת יתד בבית היא יכולה גם לצאת החוצה ולהיות דמות של פנים 

גם במרחב החיצוני. ניתן למצוא ממשק בין הפמיניזם התרבותי ובין התפיסה 

החב"דית, שהקדימה אותה כרונולוגית. שניהם מדברים על קול נשי ייחודי 

שצריך לבוא לידי ביטוי למען רווחת העולם. ההרצאה מבוססת על תצפית 

משתתפת שבה אני לוקחת חלק ב-13 שנות עבודתי במכללת "בית רבקה" 
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בכפר חב"ד, על ראיונות עם נשים חב"דיות ועל ספרות ראשונית ומחקרית 

ענפה.

החרדית  בחברה  התבדלות   – יהודים  בין  גלות  אפריל(.   ,2013( נ'  וסרמן, 

היבדלות  בין  הישראלית:  החברה  בזה?  זה  ערבין  ישראל  כל  בישראל. 

לסולידריות. מכללת אורות ישראל, רחובות. 24.4.2013.

בישראל  החרדית  שהחברה  הסיבה  על  לעמוד  מבקשת  אני  זו  בהרצאה 

דפוסי  ארבעה  להציג  אותה,  הסובבת  מהחברה  אקטיבי  באופן  מתבדלת 

התבדלות המתקיימים בחברה זו ולהמחיש את הדרך שבה הם מתיישמים 

שהם  ולהפסד  לרווח  אתייחס  מכן,  לאחר  שונות.  חרדיות  קבוצות  בקרב 

ההתבדלות  בסגנונות  ההבדל  על  אעמוד  ולבסוף  זו,  התבדלות  של  תוצריה 

בין החברה החרדית לדתית-לאומית ועל המשמעויות העולות מהבדל זה.

של  והפרקטיקה  האידיאולוגיה   – הקדושה  חברת  ינואר(.   ,2013( נ'  וסרמן, 

פרישות מינית בחסידות גור. הכנס הבינלאומי על האולטרה-אורתודוקסיה: 

בין מודרנה לפוסט-מודרנה. מכון ון ליר, ירושלים. 31.12.2012-1.1.2013.

לאתוס  הפכה  כיצד  קדושה?  מהי  לשאלות:  לענות  מבקשת  אני  בהרצאה 

המארגן את החברה הגוראית? כיצד היא מתגלמת בחייהם של החסידים? 

לאחר מכן, אדון במסקנה המרכזית העולה מן המחקר כי בנוסף לאתוס של 

ובמה  האשכנזית,  החרדית  בחברה  נוספים  אתוסים  קיימים  תורה  לימוד 

שקשור לחסידות גור מדובר באתוס של קדושה. יתרה מכך, המושג "חברת 

ליציאה  החיובי  היחס  בגלל  הן  גור  חסידות  על  לחול  יכול  אינו  לומדים" 

פרופ'  שהציב  לקריטריונים  עונה  אינה  שהיא  בגלל  והן  בחסידות,  לעבודה 

פרידמן לחברת לומדים: מעבר ממסורת שבע"פ למסורת שבכתב ובעקבות 

כך, בחירה בחלופה המחמירה בהלכה.
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טסלר, נ' )2016, ינואר(. כלובים של הגוף, הרוח והנפש: דימוי הכלוב באמנות 

עכשווית של נשים. הרצאה בכנס מותר 25, הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת 

תל-אביב, תל-אביב. 26.1.2016.

שנינות, חופש נעורים, שמחת חיים ונשיות נאסרו, הושתקו והועלמו תחת 

המעטה של צניעות נאצלה. דברים אלה נחקרו בעשורים האחרונים והועלו 

כתוצאה  ומגדרית.  פמיניסטית  אוריינטציה  בעלי  במחקרים  מחודש  לדיון 

 – ואחרות  נוצריות  יהודיות, מוסלמיות,   – יוצרות עכשוויות רבות  מכך קמו 

וביקשו למחות. מבין שלל הדימויים שאותרו בעבודותיהן, בולט בנוכחותו 

הכלוב – כאובייקט, כדימוי וכסמל טעון. ההרצאה עוסקת ב"כלוב" כאובייקט 

וכדימוי באמנות עכשווית של נשים, במדיומים ובהקשרים מגוונים. 

כנס  יהדות.  על  ומחשבות  יצירות  סיגל:  ג'ורג'  ספטמבר(.   ,2015( נ'  טסלר, 

נעילת הביאנלה לאמנות יהודית עכשווית. מכון ון-ליר, ירושלים. 25.9.2015.

ההרצאה עוסקת בשאלות מי הוא אמן יהודי? ומהי אמנות יהודית? שצפות 

נפרדת  אינן  אלה  שאלות  יהודית.  לאמנות  הביאנלה  במסגרת  גם  ועולות 

ארצות-הברית,  יהודי  בקרב  זיהוי  ושל  זהות  של  בשאלות  המחקר  מליבת 

1982 הודגש הצורך לערוך אבחנה בין  1911 ועדיין בשיאו. בשנת  שהחל ב- 

באופן  ופעולה  חשיבה  כתהליך  שהוגדרו   – יהודי"  "זיהוי  בנושאי  מחקרים 

המצביע על מעורבות והתקשרות אל החיים היהודיים; לבין מחקרים בנושא 

"זהות יהודית" – שעניינם יחסו של הפרט בכל הנוגע להיותו יהודי. מקרה 

בביקורת  שמוערך  סיגל,  ג'ורג'  האמריקאי  אמן  הוא  זו,  בהרצאה  המבחן, 

האמנות כאחד מחשובי הַּפָּסִלים, האמריקאים במחצית השנייה של המאה 

העשרים.

תרבות  אסתר.  עם  שיחות  הווילה:  מדרגות  על  אפריל(.   ,2015( נ'  טסלר, 

הזיכרון: זיכרון השואה והנחלתו במגוון הקשרים ומדיות. המכללה האקדמית 

לחינוך תלפיות, חולון. 13.4.2015. 

במחנה  יחד  ששהו  וחבריה,  גרינברג  אסתר  של  חייה  בסיפור  עוסק  הספר 

https://milog.co.il/%D7%A4%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://milog.co.il/%D7%A4%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%9D
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לשיקום  בלזן  ברגן  ממחנה  נשלחו  המלחמה  תום  ועם  אושוויץ,  ההשמדה 

הפן  הודגש  בהרצאה,  המבורג.  העיר  של  פרבר   – בבלנקנזה  הילדים  בבית 

קוויטנר,  אווה  של  בציוריה  לביטוי  שבא  כפי  חוויה,  אותה  של  האמנותי 

בלזן,  ובברגן  באושוויץ  זיכרונותיה  את  ליוותה  קוויטנר  אסתר.  של  חברתה 

ברישומים ובציורים, המתעדים את החרדות והחוויות הקשות שחוו כנערות 

צעירות במהלך מלחמת העולם השנייה.

טסלר, נ' )2015, פברואר(. הווילון כשער באמנות, בתיאטרון ובשירה של נשים 

אמריקאיות 'חדשות'. כנס מותר 24, הפקולטה לאמנויות. אוניברסיטת תל-

אביב, תל-אביב. 23.2.2015.

צפייה  לצופה  ומציע  המסורתי,  התיאטרון  בימת  על  שנפתח  כמסך  הווילון 

במציאות אחרת, בדויה או ריאליסטית, כחלק מהקונבנציה של הסרת "הקיר 

הניסיוני  בתיאטרון  התפאורה  מעצבי  עבור  מהותי  מכשול  היווה  הרביעי", 

המאה  בראשית  ובאמריקה  באירופה  מודרניסטיים  במרכזים  פורח  שהחל 

העשרים. עם זאת, בעצם היותו אבזר דקורטיבי "חגיגי" מבחינה צבעונית 

וחומרית; ודימוי חזותי שמאפשר מעבר תודעתי ממציאות אחת למציאות 

ובראשונה על  יצירות מתחומים אחרים, בראש  גם על  אחרת, הוא השפיע 

הציור המודרני. כפי שקרה בתיאטרון, כך גם בציור המודרני בהתהוותו, תרם 

הווילון לאפשרות להכניס את הצופה ביצירה 'בהדרגה' אל עולם הדימויים 

החדש, מופשט, אקספרסיבי או אחר, ולהצהיר על-כך מפורשות.

אישית  זהות  גיבוש  צעיר:  כאיש  האמן  דיוקן  דצמבר(.   ,2014( נ'  טסלר, 

באמנויות.  הגמר  פרויקט  כנס  רובין.  ראובן  של  המקרה   – ואמנותית 

אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן. 30.12.2014.

ההרצאה מתמקדת בשינוי הדרמתי שחל בסגנונו ובנושאי יצירתו של הצייר 

שטיגליץ  אלפרד  עם  מהמפגשים  כתוצאה  רובין  ראובן  הנודע  הישראלי 
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בניו-יורק.   1921 שנת  במהלך  או'קיף,  ג'ורג'יה  בראשם  בני-חוגו,  והאמנים 

שמקורם  אוונגרדיים  דימויים  בין  לכאורה,  המוזר,  החיבור  הודגש  בהרצאה 

בתרבות ובאמנות האירופית והאמריקאית מצד אחד, לבין סימבוליזם נוצרי 

עולם  התוצאה,  אחר.  מצד  ברומניה  המצוירות  בכנסיות  רובין  נחשף  אליו 

1923, שלא היה  חזותי חדש ואישי שרובין גיבש ערב שובו לישראל בשנת 

העיר  את  שאפיינה  הזמן  רוח  את  תאם  אלא  להניח,  שמקובל  כפי  נאיבי 

החדשה תל-אביב בה בחר להתיישב. 

סוגיות  הוראת  ומשמעות  היתכנות  חשיבות,  יוני(.   ,2014( נ'  טסלר, 

תל- מופת,  מכון  לחינוך.  הפורום  כנס  לבנות.  דתית  במכללה  פמיניסטיות 

אביב. 5.2.2014.

הרצאה מוזמנת זו עסקה בסוגיית הוראת תכנים "פמיניסטיים" לסטודנטיות 

עוסקת  אני  בהם  לנושאים  דוגמאות  העליתי  בהרצאה  דתית.  במכללה 

בטקסטים  המערבית",  ובאמנות  בתרבות  ופרחים  "נשים  שלי  בסמינריון 

המלווים את הקורס ובסוגיות מרכזיות של לימודי נשים ומגדר. בחלקה השני 

של ההרצאה העליתי לדיון את הנושאים בהם בוחרות הסטודנטיות לעסוק 

בחוויותיהן  נוגעים  הם  כמה  ועד  הקורס,  סיום  עם  הסמינריוניות  בעבודות 

כנשים צעירות בחברה מסורתית ודתית.

טסלר, נ' )2014, פברואר(. דלות החומר וצבע העוני באמנות המודרנית בארץ 

תל- תל-אביב,  אוניברסיטת  לאמנויות,  הפקולטה   ,23 מותר  כנס  ובעולם. 

אביב. 4.2.2014.

המודרנית  באמנות  "עוני"  המושג  של  מגוונים  בהיבטים  עוסקת  ההרצאה 

והעכשווית – האוניברסלית והמקומית. בלב הדיון עומדת המוסכמה, שעצם 

הבחירה המודעת בדלות ועוני בשפה האמנותית ובחומריה, לוקחת בחשבון 

למצבים  ויזואלית  כמטאפורה  לתפקד  האמנות  שפת  של  הפוטנציאל  את 
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המרכזיות  השאלות  ומחאה.  הגירה  דלות,  עוני,  כמו   – נחשלים  חברתיים 

הן: "מהו צבעו של העוני", האם הוא בהכרח דהוי, חיוור וחד-גוני; או שמא 

ה'חומרים  סוגיית  תדון  הקשר  באותו  ורועש?!  רווי  קרנבלי  ססגוני,  הוא 

העניים', והשאלה האם הם בהכרח מייצגים דלות ושפלות רוח, או שמא הם 

נמצאו כמתאימים דווקא לייצוג ממדים רוחניים, גבוהים ונשגבים באמנות 

המודרנית והעכשווית.

פרט  של  בדיוקנאות  ו'אנטי-גראציה'  'גראציה'  פברואר(.   ,2013( נ'  טסלר, 

מול  קסטיליונה,  ובלדסרה  דה-וינצ'י  לאונרדו  תקופה:  של  ובדיוקנאות 

לאמנויות.  הפקולטה   ,22 מותר  בכנס  הרצאה  שרמן.  וסינדי  קאלו  פרידה 

אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב. 5.2.2013.

של  בלשונם  שגור  היה  במדויק,  הוגדר  לא  שמעולם  "גראציה",  המונח 

העולים  המרכזיים  ברעיונות  עוסקת  ההרצאה  הרנסנס.  ואמני  רוח  אנשי 

מיצירותיהם של דמויות רנסנסיות מובילות כלאונרדו וקסטיליונה, ובשאלה 

מי השפיע על מי. שני ענקי הרוח מקדשים את המונחים "גראציה" לעומת 

ברוטאליות.  מול  ועידון  כיעור  מול  כיופי  אותם  ומעמידים  גראציה",  "אנטי 

חוקרי התקופה משווים את העימות בין הרוך והעגלגלות של הדמות לנוקשות 

המחודדת של הצוקים, בדיוקן של לאונרדו, לניגוד שבין "נעורים" ל"זקנה", 

ומספקים רעיונות דומים גם ביחס לזרימת המים שברקע הדמות. ניגודים 

של  ופגיעתו  הזקנה  מפני  לאונרדו  של  בחרדתו  מסבירים  הם  אותם  אלה, 

הזמן בשלימות הגוף והנפש, ניתן למצוא גם באמנות המודרנית ;בדיוקנאות 

העצמיים הרבים שציירה פרידה קאלו המקסיקנית, ובדיוקנאות האידיליים, 

לכאורה, אותם מביימת סינדי שרמן האמריקאית במדיום הצילום, כפניה של 

החברה בעידן המודרני, תוך קריצה לרנסנס.

 – בשאלה  וליוצאים  בתשובה  לחוזרים  כינויים  פברואר(.   ,2016( צ'  ב'  ימיני, 

ומורפולוגיים. כנס אורנים התשיעי, העברית שפה חיה.  היבטים סמנטיים 

מכללת אורנים, אורנים. 29.2.2016.
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בהרצאה הצגתי מצאי של 145 כינויים לחוזרים בתשובה וליוצאים בשאלה. 

ו-31  הדתית,  ברמה  ליורדים  או  בשאלה  ליוצאים  מתייחסים  מהם   114

לחוזרים בתשובה. רוב הכינויים לחוזרים בתשובה וליוצאים בשאלה רווחים 

בהם  למצוא  אפשר  ולכן  ונמוכה,  בינונית  לשון  המשקפת  הדבורה  בעברית 

וביקורת.  סטיות לשוניות מכּוונות המשדרות מסר של אירוניה, הסתייגות 

היצירתיות הרבה והעושר הלשוני של כינויים אלה מזכירים את דרכי הסלנג 

שפה  מילים.  ובאוצר  בדקדוק  משחק  ידי  על  התקני  השימוש  מן  הסוטה 

הישראלי  הסלנג  מן  באופיו  שונה  שאיננו  דתי-חרדי,  סלנג  למעשה  היא  זו 

המצוי, אף שמקורו במגזר שונה ונבדל לחלוטין.

המקרא  בלשון  ָקַטל  במשקל  פרטיים  שמות  אוקטובר(.   ,2015( צ'  ב'  ימיני, 

של  ה-מ"ב  הוועידה  ומורפולוגיים.  סמנטיים  עיונים   – בת-זמננו  ובעברית 

איל"ש. מכללת דוד ילין, ירושלים. 6.10.2015.

היום  מתפרשים  והמודרנית  המקראית  הזמנים  במערכת  ההבדלים  בשל 

הנמוכה  השליטה  עקב  שונה.  באופן  אסף(  )למשל:  ָקַטל  בתבנית  שמות 

של דוברים רבים בני זמננו בלשון המקראית יש להניח כי האפשרות לפרש 

את צורות ָקַטל במשמעות אימפרפקטיבית או מודלית איננה ידועה בימינו 

מייחסים  הם  חדשים  שמות  ממציאים  וכשהם  המודרניים,  השמות  לנותני 

להם משמעות של פעולה שנעשתה בעבר, למשל: ְשַמְרָעם, ֶאְלָנָקם, ְּגַבְרָיה, 

עם/עמי,  אחי,  אבי,  המקוריים  התיאופוריים  הרכיבים  ועוד,  זאת  ֲעָנֵאל. 

מתפרשים אחרת בימינו בשל גלגולי משמעות שחלו בשמות אלה: אבי ואחי 

– משמעותם היום היא קרובי משפחה ועם/עמי בימינו מציינים את הלאום. 

ימיני, ב' צ' )2014, אוקטובר(. ריבוי צורות סביל במגילת אסתר – ביטוי לשוני 

גן.  אוניברסיטת בר-אילן, רמת  הוועידה ה-מ"א של איל"ש.  להסתר פנים. 

.19.10.2014
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מההיקף  מאוד  החורג  במגילה  הסביל  צורות  ריבוי  על  הצבעתי  בהרצאה 

הרושם  נוצר  עקבי,  באופן  הפעולה  עושה  את  מציינים  כשאין  המקובל. 

שכותב  נראה  האירועים.  השתלשלות  על  שליטה  אין  הפועלות  שלנפשות 

בפני  הקורא  את  להעמיד  כדי  זו  לשונית  בתחבולה  בחר  אסתר  מגילת 

– האם סיפור המגילה הוא רצף של אירועים  השאלה האמונית המאתגרת 

מקריים, או שהוא תוצאה של התערבות אלוהית שידה בכול. מטרה אחרת 

של כותב המגילה יכולה להיות המחשה של דברי הפסוק בספר דברים )לא, 

יח(: "ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּכי ָפָנה ֶאל 

ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים". 

ימיני, ב' צ' )2013, ספטמבר(. לשון יוקרתית בתיאור מאכלי יוקרה. הוועידה 

ה-מ' של איל"ש. מכללת בית ברל, כפר סבא. 29.9.2013.

בהרצאה הראיתי כי תפריט המסעדה או אולם האירועים הפך להיות כרטיס 

הביקור של המארח, שכבר אינו מסתפק בפונקציה הרפרנציאלית )מסירת 

מידע(. מנסחי התפריטים מנצלים גם את הפונקציה הקונטיבית שמטרתה 

לשכנע את הנמען להתנסות בחוויה, ואפילו את הפונקציה הפואטית. רמת 

מעמד  ללשון  משווים  המשלב  של  המוקפדת  והתקניות  הגבוהה  הלשון 

מורכבת  שהכנתם  ולמאכלים  היוקרתי  לאירוח  כיאה  יוקרתית,  לשון  של 

את  מנצל  התפריט  כותב  עממיים  ובאירועים  במסעדות  ואילו  ומתוחכמת, 

הפונקציה הרפרנציאלית בלבד.

)2013, פברואר(. תמורות בלשון הצבעים בשירת לאה גולדברג.  ימיני, ב' צ' 

טבעון.  קריית  אורנים,  מכללת  חיה.  שפה  העברית  השמיני  אורנים  כנס 

.11.2.2013

בכתיבתה של לאה גולדברג יש יסודות סימבוליסטיים, ולכן השימוש בצבע 

בשירתה בולט מאוד. הראיתי כי היקף השימוש בצבע בשיריה שהגיע ל65%, 
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הלך ופחת בשירתה המאוחרת והגיע רק ל-30% בשל המפנה בכתיבתה שבו 

החלה לכתוב שירים בסגנון הדור הצעיר. בהרצאה הדגמתי שיר אחד שלה 

שבו בא לידי ביטוי תפקידם הפואטי של הצבעים, והראיתי כיצד הוא עולה 

בקנה אחד עם הניתוח הספרותי של השיר בכלים אחרים.

וזהות  תרבות  שפה,   – ועכשיו  כאן  היברידיות  ינואר(.   ,2013( צ'  ב'  ימיני, 

תל- לייוויק,  בית  תימן.  זקני  בפי  בפסוקים  לאירוני  הנשגב  מן  ישראלית. 

אביב. 29.1.2013.

בהרצאה הדגמתי פסוקים מתוך ספרו של גברא "כי במקלי" )2012( ששימשו 

את עולי תימן בארץ מוצאם, ועדיין משמשים בפיהם לצרכים רטוריים. בני 

תימן שנולדו בארץ מוסלמית פרימיטיבית, התחנכו בה מגיל שלוש באווירה 

קפדנית ובחינוך נוקשה שבו הסמכות החינוכית העליונה הייתה המורי ורק 

ולכן  עצומה,  הייתה  היהודי  הספרים  ארון  בכל  בקיאותם  ההורים.  אחריו 

ובמקורות  בפתגמים  בפסוקים,  כולו  משובץ  שלהם  היומיומי  השיח  היה 

חז"ל. זקני תימן משבצים פסוקים אלו בדיבורם לשלוש מטרות: להעברת 

אירוני.  מסר  ולהבעת  הומור  לצורכי  המתאימות,  בנסיבות  המקורי  המסר 

במאמר התמקדתי בפסוקים שבהם מהפכים בני תימן את המובן המקורי מן 

המשמעות הנשגבת לאירונית בעיקר לצורך הבעת ביקורת.

מגיד, נ', והולצבלט ר' )2017, יוני(. תה"ל – תלפיות-הפנים לקהילה. המעורבות 

הקהילתית של סטודנטיות בתכנית  רג"ב במתנ"ס לזרוס, שכונת ג'סי כהן, 

אפרתה,  פורמאלי,  הבלתי  החינוך  בנושא  כנס  וקהילה,  חברה  חינוך,  חולון. 

המכללה האקדמית לחינוך, ירושלים.  15.6.2017.

ההרצאה עסקה  במעורבות הקהילתית של תוכנית רג"ב )ראש גדול בהוראה( 

במכללת תלפיות אשר מתבצעת במתנ"ס לזרוס בשכונת ג'סי כהן הנמצא 

בשכנות למכללה. 
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תוארו מאפייניה של המעורבות, שיתוף הפעולה עם סגל המתנ"ס, התוצרים 

והתובנות של המעורבים בה, כפי שעולה מהתיעוד אשר מלווה את העשייה. 

להוראה,  הסטודנטיות  להכשרת  המעורבות  של  תרומתה  על  דובר  כן  כמו 

כאמצעי איכותי לקראת מצוינות בהוראה ומנהיגות חינוכית,  וככוח המחזק 

את  המחויבות של  הסטודנטיות למקצוע החינוך  וההוראה.    

יולי(. פורום הסטודנטים הבינמכללתי של תכנית המצוינים   ,2013( נ'  מגיד, 

ורב  ייחודית  במכללות האקדמיות לחינוך. הכשרה להוראה בדרך חדשנית, 

תרבותית. הנחיית מושב והצגה. הכנס הבינלאומי השישי להכשרת מורים 

חינוך משנה מציאות. מכללת דוד ילין, משרד החינוך, מכון מופ"ת, ירושלים. 

.2.7.2013-4.7.2013

לסטודנטים  המשותפת  מסגרת  הינו  מכללתי,  הבין  הסטודנטים  פורום 

מצוינים נציגי כל המכללות להוראה. הפורום מתנהל במכון מופ"ת במתכונת 

של ימי עיון, סיורים, למידה מקוונת ועצמית ומקנה למשתתפיו אקרדיטציה 

אקדמית. לסטודנטים ניתנה בחירה להצטרף לאחד משלושת ערוצי הפורום, 

המונחים במשותף על ידי מנחה מקצועי בתחום התוכן ומרכז התכנית באחת 

המכללות. בנוסף, משתתפים הסטודנטים ב"פרלמנט" מפגש מליאה פעיל. 

הפרלמנט מזמן אינטראקציה רב תרבותית סביב סוגיות חינוכיות משותפות, 

וכן פיתוח מיומנות רטורית וחשיבה ביקורתית. במושב הוצגו: הרעיון הכולל 

של הפורום, דרך התנהלותם של ערוצי הפורום והפרלמנט, וממצאי מחקר 

שנערך בקרב משתתפי הפורום על תרומתו להכשרתם להוראה ולחינוך.

מגיד, נ', ורונן, א' )2013, יולי(. מחוללים מצוינות בחינוך-אקדמיה ועיר. הכנס 

ילין,  הבינלאומי השישי להכשרת מורים חינוך משנה מציאות. מכללת דוד 

משרד החינוך, מכון מופ"ת, ירושלים. 2.7.2013–4.7.2013. )פוסטר(.
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הפוסטר מתאר את כנס בוגרי תכניות המצוינים, )כשמה היום תכנית רג"ב 

– ראש גדול בהוראה( מחזור ט' תשס"ט, קיץ 2009. הייחודיות בכנס זו באה 

ועיר,  אקדמיה  בין  שותפות  של  ההיא  לעת  חדשנית  במתכונתו  ביטוי  לידי 

הכנס  זה  היה  כן,  כמו  חולון.  בעיר  החינוך  מערך  לבין  המצוינים  תכנית  בין 

הראשון שעמד בסימן שיתוף פעולה בין שתי מכללות, במקרה זה, המכללה 

האקדמית לחינוך תלפיות ומכללת סמינר הקיבוצים.

שינויים מרחביים ועונתיים בתפוצת  )2016, אוקטובר(.  ואילוז, ד'  נ',  מזרחי, 

העמותה  של  ה-13  השנתי  הכנס  אילת.  במפרץ  הפיטופלנקטון  אוכלוסיות 

הישראלית למדעי הימים. אוניברסיטת תל-אביב. 27.10.2016. )פוסטר(.

מטרת העבודה היא הבנה ומיפוי של הדינאמיקה העונתית של אוכלוסיות 

האולטרהפיטופלנקטון העיקריות במפרץ אילת על ידי התבוננות בשינויים 

המרחביים היממתיים )יום ולילה( והעונתיים בעזרת שימוש בתוכנת מיפוי 

פוטוסינטטיים  מיקרוסקופיים  יצורים  הם  פיטופלנקטון   .)GIS( מרחבית 

אשר נמצאים בשכבה העליונה המוארת של כמעט כל אוקיאנוס או גוף מים 

מתוקים בעולם והם נחשבים כאבני הבניין הראשונים באוקיאנוסים. מארגי 

למעגל  רבה  משמעותית  תרומה  מהווים  והם  עליהם  מתבססים  רבים  מזון 

מערכת  מהווה  בעולם,  ביותר  מהצלולים  הם  שמימיו  אילת,  מפרץ  הפחמן. 

השימוש  בו.  השוררים  הפיזיקאליים  התנאים  עקב  ייחודית  אקולוגית 

מבוססות  טכניקות  של  יישומית  דרך  )GIS(הן  גיאוגרפי   מידע  במערכות 

בין  השילוב  גיאוגרפית.  בהפנייה  הנתונים  וניתוח  מיפוי  לניהול,  מחשב 

חשיבות  בעל  הוא  מיפוי  לצורך   GIS בתוכנות  ושימוש  מהשטח  דגימות 

לנו להסתכל על הפיזור המרחבי של  והוא מאפשר  אקולוגית רחבה מאחר 

אותן האוכלוסיות עם ההשתנות במרחב עצמו. בצורה זו ניתן לזהות מקורות 

זיהום, כיווני זרימה, פריחת אצות ועוד. דגימות מים נאספו על בסיס חודשי 

מהתוצאות  אנליזות.  ועברו  המפרץ  ברחבי  שונות  מדידה  תחנות   19 מ- 

של  המרחבי  בפיזור  ושינוים  הבדלים  יש  כי  לראות  ניתן  החודשיות 

האוכלוסיות השונות לאורך השנה, וכיצד שינויים עונתיים כמו עומק הערבול 
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האולטרפיטופלנקטון  של  האוכלוסיות  על  משפיעים  המים  וטמפרטורת 

עצמן ואיך שינויים זמניים כמו כיוון הרוח והזרם יכולים להסביר את דפוס 

של  העמוקה  ההבנה  מלבד  עצמו.  במרחב  הללו  האוכלוסיות  של  הפיזור 

נתונים  מסד  יתקבל  במפרץ  האולטרהפיטופלנקטון  אוכלוסיות  התנהגות 

פלטפורמה  לשמש  עשוי  המחקר  קרובים.  מחקר  בתחומי  לחוקרים  חיוני 

לווין. מעבר לכך,  נתוני  ולאימות  לעבודות מחקר העוסקות בחישה מרחוק 

מבחינה אקולוגית, ממצאי המחקר עשויים להגביר את המודעות להשפעות 

הסביבתיות )הטבעיות והאנתרופוגניות( על האורגניזמים הימיים באמצעות 

רגישותם הרבה של הפיטופלנקטון למזהמים.

תעשיית  על  ארכיאולוגי  היבט  מרץ(.   ,2013( ד'  אילוז,  ז',  עמר,  נ',  סוקניק, 

הארגמונים בחופי הים התיכון. הכנס השנתי ה-10, של העמותה הישראלית 

למדעי הימים. ביה"ס למדעי הימים, מכמורת, המרכז הימי רופין. -13.3.2013

.14.3.2013

צבע התכלת והארגמן שהופק מקונכיות הארגמן, היה הצבע היוקרתי ביותר 

בימי קדם. בשל יוקרתו של צבע התכלת הוא שימש בעיקר כסמל למעמד 

האצולה, לצורכי פולחן, בגדי הכוהנים ולמצוות הציצית ביהדות. עם השנים 

בעניין  גם  וכן  סודותיה,  כל  ועימה  מהעולם  הזו  הצבעים  תעשיית  נעלמה 

המקורי.  התכלת  צבע  להפקת  באשר  רבים  דעות  חילוקי  קיימים  הציצית 

מקור  את  ולזהות  הקדומות  הצביעה  שיטות  את  לשחזר  היתה  מטרתנו 

הצבעים בממצאים ארכיאולוגיים בארץ ישראל.

בישראל,  שונים  מאתרים  בממצאים  ידנו  על  שנעשו  כימיות  בדיקות 

זיהוי  ואת  בארגמונים  השימוש  את  וודאי  באופן  לזהות  כיום  מאפשרות 

 Murex( ארגמון חד קוצים )Murex trunculus( המין, ארגמון קהה קוצים

כולם  החיים   ,)Thais haemastoma( פה  אדומת  וארגמונית   )brandaris
ואוכלוסיית  בארגמן  הצביעה  תעשיית  היעלמות  למרות  התיכון.  הים  במי 

תעשיית  אחר  כיום  להתחקות  ניתן  שהצטמצמה.  בארץ  הארגמונים 

הארגמן הקדומה אשר פרחה לאורך חופי הים התיכון בעבר מתוך המקורות 

הספרותיים הקדומים, הממצאים הארכיאולוגים והבדיקות השונות.
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עזרן, א' )2017, מאי(. טקסט פיגורטיבי - טקסט כמקור התבוננות ביצירתה 

תל-אביב.  מופ"ת,  מכון  כתיבה.  יוצרים  כנס  עזרן.  אורלי  של  הפלאסטית 

.25.5.2017

ההרצאה עוקבת אחר הקשרים בין הפרמטרים של כתיבה מילולית לבין  אלו 

של יצירה פלאסטית כפי שהם מופיעים ביצירתה האמנותית של אורלי עזרן 

ודרכי  מילוליים  מבנים  של  וחשיפה  איתור  האחרונים.  העשורים  בארבעת 

ביטויים ביצירת עזרן מהווה מודל משמעותי)case study(  להבנת תהליכי 

חשיבה ופיתוח מיומנויות הבעה ברמת הפרשנות האמנותית בכללותה )חקר 

האמנות(, ותהליכי חשיבה ויצירה מעשית ברמת האמן היוצר )חקר אישי(.

ההרצאה מציגה התבוננות רעיונית, תיאורית ומעשית על מדגם מעבודותיה 

של עזרן, שהוצגו במרחב הקהילתי והמוזיאלי בהקשרים חברתיים ותרבותיים 

שונים. ההתמקדות במדגם זה מכוונת לחשוף ציר התכתבות, שינוי וגלגול 

של סממנים מילוליים ביצירה הפלסטית, ברבדים מודעים ושאינם מודעים. 

בקצה אחד, עיסוק לא מודע במוטוריקה של הכתיבה כשפה פנים אמנותית, 

ישיר  שימוש  טקסטואליים,  רעיונות  של  חושית  פואטית  השראה  דרך 

בטקסטים תיאטרליים ועד כתיבה אישית בתצוגה חזותית.

פישוב, ה', אילוז, ד', יצחקי, ע', לרנר, ע'  )2016, דצמבר(. השפעת זיהום אור 

מכללת  זואולוגי.  כנס  זואופלנקטון.  תפוצת  על  התיכון  הים  של  החוף  במי 

אורנים, טבעון. 25.12.2016. 

הגידול  עם  וגוברת  ההולכת  עולמית  כלל  בעיה  הנו  מלאכותי  אור  זיהום 

תת  אור  לזיהום  מקורות  החופים.  לאורך  תעשיות  והתפתחות  באוכלוסייה 

החוף.  בקרבת  שוכנים  אשר  ערים  ואורות  תעשייה  מפעלי  בעיקר  הם  ימי 

בהרצאה הוצג מחקר שמטרותיו הן )א( למדוד כמה מהתאורה המלאכותית 

חודרת למי הים ולאיזה מרחק )ב( אילו אורכי גל הם החודרים ביותר למי הים, 

הזואופלנקטון.  חברת  ומבנה   האור  עוצמת  בין  מתאם  יש  האם  לבדוק  )ג( 

מתוצאות המחקר ניתן להסיק שתאורה מלאכותית מערים ומפעלי תעשייה 
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חודרת למי הים עד לעומק של עשרות מטרים. התוצאות רומזות שלתאורה 

מלאכותית השפעה על החיים בים עד למרחק הגדול מ-3 ק"מ ממקור האור. 

החשוכה  עד  ביותר  )מהמוארת  התחנות  בכל  נמדדה  אשר  זו,  אור  עוצמת 

ביותר(, הייתה גדולה בשלושה עד חמישה סדרי גודל מסף הרגישות לאור 

מארג  כל  על  ניכר  באופן  להשפיע  יכולה  ולפיכך  זואופלנקטון,  עבור  הידוע 

בין  כאן  שנמצא  שהקשר  שיתכן  להדגיש  יש  זאת  עם  יחד  החופי.  המזון 

השונים  אחרים  אביוטיים  בגורמים  מקורו  הזואופלנקטון  לחברת  התאורה 

מתחנה לתחנה שלא נמדדו במחקר זה.

פלק-פרץ, ס' )אפריל 2017(. מעל ומעבר לרטוריקת העצבות: ייצוגי אוטיזם 

ושיח  טיפול  מחקר,  אוטיזם:  עכשווית. מדברים  ישראלית  ילדים  בספרות 

באר- בנגב,  גוריון  בן  ואוניברסיטת  סורוקה  האוניברסיטאי  המרכז  עדכני. 

שבע. 24.6.2017.

אוטיסטים  מתבגרים  בקרב  זהות  2016(. גיבוש  )ספטמבר  ס'  פלק-פרץ, 

עשר-תמורות  הארבע  הכנס  אוטיזם:  מדברים  הנעורים.  לבני  בספרות 

בטיפול, חינוך ומחקר. אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב. 22.9.2016.

עצמינו:  על  נשמור  הסביבה,  על  נשמור  אוקטובר(.   ,2015( ס'  פלק-פרץ, 

כנס  הופר.  רינת  מאת  נבחרות  ביצירות  סביבתי  לחינוך  מודעות  טיפוח 

הוועידה השנתית לאקולוגיה ואיכות הסביבה, חינוך סביבתי, האוניברסיטה 

העברית, ירושלים. 27.10.2015.

יישום  על  דגש  שימת  תוך  הקיימות,  לתפיסת  קצר  מבוא  כללה  ההרצאה 

תפיסה זו בספרות הילדים העכשווית. הוצגה סקירה של התפתחות ספרות 

הילדים ביחס לייצוג ועיצוב נושא הקיימות, תוך מיקוד בחשיבות הטמונה 

סופרת  של  יצירותיה  הוצגו  ההרצאה  במהלך  הרך.  בגיל  לקיימות  בחינוך 
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הילדים הפופולאריות רינת הופר, תוך חשיפת המסר הסמוי, המעודד ומטפח 

חינוך סביבתי בדרכים מעשירות המסבות הנאה לקורא הצעיר והמבוגר. בין 

הספרים אשר הוצגו: "חנן הגנן", "איילת מטיילת", "הצב בצבוץ", תוך מיקוד 

במלל ובשפתם הייחודית של האיורים, משלימי המלל. 

ילדים  בספרות  תרבותיות  רב  בענן:  הקשת  ילדי  יוני(.   ,2015( ס'  פלק-פרץ, 

וזכויות  תרבותיות  רב  גורדון:  מכללת  בינלאומי  הכנס  עכשווית.  ישראלית 

הילד במאה ה-21. מכללת גורדון, חיפה. 30.6.2015.

ההרצאה כללה מבוא לרב-תרבותיות בהקשר לספרות ילדים ונוער ישראלית 

עכשווית. במהלך ההרצאה הוצג עיון משווה בספרי ילדים ונוער, תוך מיקוד 

בתפקידה של הפרשנות ההשוואתית כמגשרת בין הבדלים רב-תרבותיים. 

מעצבות  וטכניקות  אסטרטגיות  נחשפו  הספרות,  ביצירות  העיון  במהלך 

האחר  לקבלת  הנוגעים  מסרים  העברת  לשם  היוצרים/ות  משתמשים  בהן 

והשונה, לסובלנות ולהכלה. 

 Window to יולי(.   ,2013( ת'  ווינוגרד-ז'אן,  ד',  שקולניק,  א',  צברי, 

להכשרת  השישי  הבינלאומי  הכנס   .understanding teacher retention
מופ"ת,  מכון  החינוך,  משרד  ילין,  דוד  מכללת  מציאות.  משנה  חינוך  מורים 

ירושלים. 2.7.2013-4.7.2013.

Education, one of the first obligations of a country to its citizens, 
requires quality, professional, highly motivated and dedicated 
teachers. However, all over the world, including Israel, 
education faces a decrease in teachers' prestige as well as high 
dropout rates of teachers (about 10% of the teachers in Israel 
quit the profession permanently every year). In this study, the 
researchers sought to identify factors that encourage teachers to 
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remain in the profession. What makes this research unique is its 
focus on positive elements that affect educators who remain in 
the profession out of a sense of responsibility and satisfaction. 
Focus on retention factors is compatible with the positive 
psychological approach, which emphasizes the importance of 
factors that contribute to success. An integrative method was 
employed in the study (quantitative and qualitative), using 
data from interviews with 121 teachers who studied at Talpiot 
College. Five critical variables were measured on a scale of five 
(1 – no impact, to 5 – a great deal of impact) and were found 
to affect the teacher's psychological personality: (1) Altruistic 
aspirations to serve society and love of children (65.7%); (2) 
Characteristics of the educational institution (a supportive 
school atmosphere plays a critical role in encouraging teachers 
to remain in the profession, ẋ=4.77,S.D.=.54); (3) Educational 
policies (ẋ=4.46,S.D. = .80); (4) Environmental social elements 
(parental involvement and behavioral norms of pupils prevent 
the persistence of teachers in job, ẋ=4.63,S.D.=.64); (5) 
Teacher-training format (ẋ=4.19,S.D.=1.1). In the lecture we 
discussed statistical findings, statements of the interviewees, 
and recommendations for teacher training and educational 
policy. 

 A guidance יולי(.   ,2013( ע'  ופסטרנק,  ד'  ורדיגר,  א',  רובין,  א',  צברי, 

להכשרת  השישי  הבינלאומי  הכנס   .workshop for internship tutors
מופ"ת,  מכון  החינוך,  משרד  ילין,  דוד  מכללת  מציאות.  משנה  חינוך  מורים 

ירושלים. 2.7.2013-4.7.2013.
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The internship program is designed to oversee novice teachers in 

their first year on the job, and to support their optimal integration in 

the teaching field. Instructional features in the internship program 

are similar to those in the caregiver professions and include both 

educator and semi-therapeutic elements. Nevertheless, unlike the 

caregiver professions, no training programs have been created for 

internship tutors. This study examines a unique training model 
developed at Talpiot College for internship tutors. Research 

goals were to characterize the workshop )themes, processes, 

emphases(; to indicate dilemmas arising in the workshop; and 

to consider its various impacts. Semistructured interviews, with 

the program's creators and spearheads as well as internship tutor 

participants, revealed that the workshop facilitated personal 
and professional development. Participants particularly noted 

the role of the internal reverberation that occurs inside and 

outside the meetings. Interviewees testified to the 'added value' 

of workshop guidance over individual guidance, and indicated 

the group's contribution to their development, the 'parallel 
processes' they experienced personally and professionally, and 

the workshop features as facilitators of transition and continuity. 

Findings indicate unique elements of a guidance program in the 

teacher education context, and raises questions regarding the 

compatibility of the psychological-oriented model for teacher 

educators. The importance of this study lies in the introduction 

of a guidance model for teacher educators as internship tutors, 

and in the examination of its unique features as regards its place 

in teacher education. The lecture will introduce research findings 

within the frames of duality, mandate, and limitations, providing 

a link to theory and implications for the field. 
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צדפי, ק' )2013, דצמבר(. דמותה של מצרים כאשה: תהליכי מגע והתערבות 

בהתהוות הקריקטורה במצרים )1936-1890(. פורום הגילדה – פורום תלמידי 

תל-אביב.  תל-אביב,  אוניברסיטת  האמנות,  לתולדות  החוג  של  המחקר 

.15.12.2013

בקריקטורה  נשים  של  בדמותן  מצרים  של  דמיונה  אופן  את  בוחן  המאמר 

נושא  ועד מחצית המאה העשרים.  ממצרים משלהי המאה התשע-עשרה 

ייצוגה של מצרים באמצעות דמות של אישה נבחן על רקע תיאוריית הרב-

שנות  מאז  פותחה  התיאוריה  אבן-זהר.  איתמר  התרבות  חוקר  של  מערכת 

שינויים  של  בחינתם  הוא  המרכזי  ועניינה  העשרים  המאה  של  השבעים 

במערכות סוציו-תרבותיות תוך שימוש ברפרטואר זר, ובמקרה של מצרים 

אזרחיים  רעיונות  ייצוג  של  האירופאית  האמנותית  המסורת  כאישה, 

מופשטים באמצעות פרסוניפיקציות נשיות.

'הציבור  של  הקריקטורי  הדימוי  אפנדי:  אל-מצרי  יוני(.   ,2013( ק'  צדפי, 

השנתי  הארצי  הכנס  מודרנית.  מצרית  לאומית  זהות  של  בבואתה  הקורא'; 

ה-37 של האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם. אוניברסיטת 

תל-אביב, תל-אביב. 6.6.2013. 

מכחולו  פרי  אפנדי",  "אל-מצרי  הקריקטורי  הטיפוס  את  בוחנת  ההרצאה 

של האמן הארמני אלכסנדר צארוח'אן )1977-1898(, שהופיע לראשונה מעל 

גבי כתב-העת הסאטירי הקהירי רוז אל-יוסף בראשית שנות השלושים של 

המאה העשרים. המאמר מתמקד באופן שבו "אל-מצרי אפנדי" מייצג את 

הסובייקטיביות האפנדית, בעקבות הגדרתה של החוקרת לוסי ריזובה את 

המושג. במילים אחרות, המאמר בוחן את האופן שבו הטיפוס הקריקטורי 

ראתה  המצרית  האפנדייה  שבו  לאופן  ביטוי  מהווה  אפנדי"  "אל-מצרי  של 

מצרים  את  להוביל  היה  שיכול  המצרית  בחברה  היחידי  הכוח  את  בעצמה 

לעצמאות, על רקע הכיבוש הבריטי.
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יוני(. דמותה של 'מצרים' כאישה: תהליכי מגע והתערבות   ,2013( צדפי, ק' 

במבט  התיכון  המזרח  סדנת   .)1936-1890( במצרים  הקריקטורה  בהתהוות 

המחלקה  מחקר,  לתלמידי  ארצית  מחקר  סדנת   – חוצה-גבולות  היסטורי 

ללימודי המזרח התיכון. אוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע. 3.6.2013.

קלויר, ר', וגולדנברג, ג' )2015, פברואר(. הזיקה בין מחקר ומדיניות בתכנית 

בין  פעולה  שיתוף  כנס  מצוינים.  לסטודנטים  בהוראה(  גדול  )ראש  רג"ב 

מחקר ומדיניות בחינוך – השקת גיליון 59 של כתב העת דפים. מכון מופ"ת, 

תל-אביב. 3.2.2015.

והמדיניות  המחקר  בין  הדדיות  זיקות  יולי(.   ,2013( ג'  וגולדנברג,  ר',  קלויר, 

בתכנית להכשרת סטודנטים מצוינים להוראה: מחקר מחולל שינוי מחולל 

מציאות.  משנה  חינוך  מורים  להכשרת  השישי  הבינלאומי  הכנס  מחקר. 

מכללת דוד ילין, משרד החינוך, מכון מופ"ת, ירושלים. 2.7.2013-4.7.2013.

וריינה  דלבו  שרלוטה  בין  מדומיין  אפריל(. מפגש   ,2015( ר'  רוטלינגר-ריינר, 

דה פריס – ספיר. תרבות הזיכרון: זיכרון השואה והנחלתו במגוון הקשרים 

ומדיות. המכללה האקדמית לחינוך תלפיות, חולון. 13.4.2015.

רוטלינגר-ריינר, ר' )2015, ינואר(. היציאה מן המחבוא – ריינה דה פריס ספיר 

ומכתביה: עדות על הולנד בימי המלחמה ואחריה. בסדרה 'בשבילי הזיכרון 

גבריאל  בבית  השתלמות  הקולנוע'.  בראי  לשחרור  כליון  בין  הקץ,  קו  על 

מטעם בית הספר להוראת השואה. 12.1.2015.
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רוטלינגר-ריינר, ר' )2014, יוני(. מכתביה של ריינה ספיר דה פריס. יום עיון של 

המרכז לחקר יהדות הולנד. האוניברסיטה העברית, ירושלים. 

משותפת  הנחיה  פברואר(.   ,2014( ס'  ופוגל-ביזוואי,  ר',  רוטלינגר-ריינר, 

בדיון בנושא: איפה הן המשפחות ההן? המשפחה במבט רב תרבותי. הכנס 

הסוציולוגי ה-45. אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב. 2.2.2014-3.2.2014

רוטלינגר-ריינר, ר' )2013, יולי(. היציאה מן המחבוא: מכתביה של ריינה ספיר 

16 למדעי היהדות, פאנל של המרכז לחקר  דה פריס. הקונגרס העולמי ה- 

All About Jewish Theater. 28.7.2013- יהדות הולנד בשיתוף עם האתר

.1.8.2013

 – למקרא  מורים  בהכשרת  פעולה  מחקר  אוקטובר(.   ,2016( מ'  שנוולד, 

מבט על מרכיב ההתנסות בהוראה. מחקר איכותני בשירות הכשרת מורים 

הספר  בית  מלטון,  שם  על  יהודי  לחינוך  המרכז  המקצועית.  והתפתחותם 

לחינוך, הפקולטה למדעי הרוח, תכנית רביבים. מרכז מלטון, האוניברסיטה 

העברית, ירושלים. 26.10.2016-27.10.2016.

באימוני  המתאמנות  סטודנטיות  לקבוצת  פדגוגית  בהדרכה  עוסק  המחקר 

הייתה  במחקר  מטרתי  תלפיות.  לחינוך  האקדמית  במכללה  תנ"ך  הוראת 

האישית,  הלמידה  ניהול  תחומים:  בשני  ההדרכה  אפקטיביות  את  לבדוק 

תיעוד  כלל  פעולה,  כמחקר  שנערך  המחקר,  המושכלת.  ההוראה  ותהליכי 

וניתוח עקיב; בהם כלי המחקר כהנחייה אישית לקראת הכנת מערך שיעור, 

ניתוח שיעור מוקלט ורפלקציה אישית. תוצאות המחקר מלמדים שמסגרת 

ההדרכה הפדגוגית מהווה צוהר מובנה לקראת אימוץ דפוסי עבודה מיטביים 

נערך  המחקר  פדגוגי.  תוכן  ידע  לתהליכי  אישית  אחריות  לעודד  ובכוחה 

המקיף  ארצי  מחקר  על  ונמנה  מופ"ת,  מכון  בתמיכת   2016-2015 בשנים 
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ארבעה חוגי מקרא במכללות לחינוך: מכללת אורנים, מכללת הרצוג, מכללת 

לוינסקי והמכללה האקדמית לחינוך תלפיות.

באמצעות  חינוכית  מנהיגות  פיתוח  מאי(.   ,2013( נ'  ומגיד,  ד',  שקולניק, 

 – החינוכי  במרחב  מחקר  כנס  סמ"ל.  בתכנית  בסיסי  נדבך   – חיים  סיפורי 

הסגל האקדמי במכללת תלפיות מציג ממחקריו, המכללה האקדמית לחינוך 

תלפיות, חולון. 21.5.2013.

יסוד שטיפוח מנהיגות  הקורס המיועד לסטודנטיות רג"ב בנוי על תפיסת 

חינוכית ראשיתה במנהיגות פנימית. סטודנטיות העוברות תהליך הכשרה 

כבסיס  שלהן,  הליבה  לערכי  מודעות  מפתחות  לעתיד,  חינוכיות  כמנהיגות 

הסטודנטיות  והמקצועיים.  האישיים  בחייהן  למעשה  הלכה  לביטויים 

עובדות על סיפורי חיים )נראטיבים( המהווים מקור אידיאלי ללמידה עצמית 

מעמיקה, שכן הם משמשים כטקסטים בהם צפונים הקודים להבנת העצמי, 

מנהיגות  לקראת  ומקצועית  אישית  התפתחות  שיאפשרו  לתובנות  ומקור 

טבעית. 

בכנס הוצג מחקר המתבסס על ניתוח תוכן איכותני של פורטפוליו שכתבו 

לאור  והתפתחותן  למידתן  את  מתאר  אשר  הקורס,  לאורך  הסטודנטיות 

המפגש עם החומר התיאורטי וההפעלות בהן התנסו בהמשך הלמידה.

 The 45th.שרון, י', וזאנטקרן, ש' )2015, ספטמבר(. ויסות רגשי בקרב ילדים

Congress of the Eabct. ירושלים: איט"ה )האיגוד ההתנהגותי-קוגניטיבי 
הפרוטוקול  למודל  ישראלים  ופיתוחים  גישות  בנושא  מושב  בישראל(. 

המאוחד של בארלו. 31.8.2015-2.9.2015.

טיפולית  מבחינה  בארץ  שנעשו  ובהתייחסויות  בהתאמות  עסק  המושב 

 The Unified – ולפרוטוקול המאוחד שפיתח ,)Barlow( למודל של בארלו

Protocol, העוסק בטיפול בקשיים בוויסות רגשי, בדגש על חרדה ודכאון. 
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ההרצאה עסקה בנושא פיתוח מיומנויות לוויסות רגשי בקרב ילדים, וזאת 

על פי הפרוטוקול הגמיש, שפותח על ידי המרצות: גב' שלי זאנטקרן וד"ר 

יעל שרון, ובהתייחסות לגישתו של בארלו לנושא הוויסות הרגשי. ההרצאה 

כללה דוגמאות מעבודות של ילדים בגילאים שונים. בסוף ההרצאה היה דיון 

עם בארלו ועם הקהל ובו הועלו התייחסויות להרצאות שהוצגו. 

 Meaning in Life through Children's Eyes. .)שרון, י' )2015, יולי

 .36th International Anxiety and Stress )STAR( Conference
אוניברסיטת תל-אביב ו-STAR, תל-אביב. 30.6.2015-2.7.2015. 

כללה  ההרצאה  ילדים.  בעיני  בחיים  משמעות  בנושא  עסקה  ההרצאה 

של  גישתו  )לפי  בחיים  משמעות  לנושא  ומחקרית  תיאורטית  התייחסות 

בקרב  במחקרים  ובמיקוד  חיובית  לפסיכולוגיה  בחיבור  פראנקל(,  ויקטור 

מתבגרים. המחקר שתואר הינו המחקר הראשון שנעשה בקרב ילדים בהיבט 

כולל בנושא משמעות בחיים. המחקר הינו מחקר איכותני שבחן את נושא 

משמעות בחיים בקרב ילדים בגיל 8 באמצעים מילוליים ויצירתיים: ראיונות, 

ציורים וסיפורים. בהרצאה תוארו ממצאי המחקר בהתייחסות למשמעויות 

אישיות, תרבותיות ואף אקזיסטנציאליסטיות.

 The First International.טיפולי ככלי  משמעות  מרץ(.   ,2014( י'  שרון, 

Logotherapy Congress in Israel. האיגוד הישראלי ללוגותרפיה, חיפה. 
 .8.3.2014-11.3.2014

ההרצאה עסקה בנושא 'משמעות בחיים בעיני ילדים' בקרב ילדים בגילאי 

חינוכיים- והיבטים  להדגשים  בחיבור  המחקר  ממצאי  נסקרו  בהרצאה   .8

אפשריות  ולדרכים  ילדים  עבור  זה  נושא  מחשיבות  הנובעים  טיפוליים 

לעידוד ופיתוח משמעות בקרב ילדים. 
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חוסן להתמודדות  כפיתוח  משמעות בחיים  נובמבר(. עידוד   ,2013( י'  שרון, 

עם מצבי בדידות, דכאון וחרדה. כנס שנתי בינלאומי להתמודדות עם דכאון. 

משרד  עם  בשיתוף  יהודה  אור  אקדמיים  ללימודים  והמרכז  פסגות  מכון 

הבריאות והסתדרות הפסיכולוגים, תל-אביב.

אפשרות  ועל  ונוער  ילדים  בקרב  וחרדה  דכאון  בבדידות,  עסקה  זו  הרצאה 

החיבור למשמעות בחיים כגורם חוסן. הודגמו התערבויות טיפוליות בעבודה 

הקוגניטיבית  הגישה  על  המבוססים  כלים  באמצעות  בסיכון  ילדים  עם 

התנהגותית בשילוב עם גישה אקזיסטנציאליסטית ולוגותראפיה. 

Abu-Ghosh S., & Iluz D. (2013, March). Effect of Fluctuating 
Light on Photosynthesis Enhancement and Xanthophyll 
Cycle in Microalgae. The 10th Annual Conference of the 
Israeli Association for Aquatic Sciences (IAAS). Michmoret, 
Israel.13.3.2013-14.3.2013.

Bashan, B. (2013, August). The Tutor as Improviser: 'The Right 
Time to Play the Sound'. ATEE Annual Conference: Educating 
for the Future. Halden, Norway. 22.8.2013-25.8.2013.

This study is a self-study with the aim of investigating the 
practice of my role as a tutor in the Mentoring and Instruction 
specialization program in the School for Professional 
Development in the Mofet Institute. Mentoring requires that the 
mentor acquire three knowledge areas (or abilities) that the mentor 
connects together: evaluation, participation, and improvisation 
(Orland-Barak, 2010). Improvisation, and especially musical 
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improvisation, is complex and multidimensional and has three 
dimensions: automatism, communication, and inspiration.

The use of improvisation is complex and requires a high level 
of knowledge and tools, which are expressed in my work as a 
tutor and also characterize my role.

Dushnitzky, G. (2017, October). Multimedia as Bridges for 
Language and Literacy for Young Children. Korat Ofra. Bar-
Ilan University. 31.10.17.

As early as kindergarten and early school stages, young students 
show setbacks in the development of literacy, which put them 
at risk for Learning Disabilities. There is a need, therefore, to 
find ways to promote literacy skills in young children at risk for 
Learning Disabilities to decrease future gaps between them and 
their peers. In this spirit, we examined the effect of metacognitive 
intervention activities with an e-book for promoting vocabulary 
and story comprehension in 1st grade pupils at risk for Learning 
Disabilities. In our study, three intervention programs for self-
regulated learning of a metacognitive aspect were developed. 
Participants included 150 pupils aged 6 to 7, all at risk for 
Learning Disabilities. 

Fine, S., Goldenberg, J., & Noam, Y. (2016, April). 
Counterproductivity among Non-Promoted Employees, and 
Integrity as a Moderator. 2016 SIOP Annual Conference, 
Anaheim, California. 14.4.2016-16.4.2016.
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Promotion decisions typically focus on the successes of those 

selected, and surprisingly little is known about the outcomes of 

those rejected. The present study found a greater incidence of 

counterproductive work behaviors )CWB( among those who 

were rejected, compared to those who were accepted. In addition, 

two types of integrity measures )overt and personality-based 

integrity( moderated the relationship between rejection and 

CWB, whereby rejected candidates with high levels of integrity 

seemed to inhibit their negative reactions, and engage in less 

CWB than those with low integrity. Practical implications for 

mitigating CWB in cases of non-promotion, and considerations 

for more accurately evaluating the utility of promotion decisions 

are discussed.

Halperin, D. R. )2015, May(. The Choreography of the 

Micrography. On the Same Page: Digital Approaches to Hebrew 

Manuscripts. King’s College, London. 18.5.2015-19.5.2015. 

ההרצאה עסקה באופן ניתוח תזרים הכתיבה של המיקרוגרפיה וחשיבותה 

כתיבתו.  לאיפיון  ותרומתה  הסופר/מעתיק  של  הכתיבה  מאפייני  להבנת 

את  המבהירים  מסר  רבדי  החושף  הפיענוח  חשיבות  על  דגש  הושם 

האיקונוגרפיה ומוסיפים לה ממדים פרשניים ופולמוסיים.

Halperin, D. R. )2015, March(. Hope and Despair: Jewish Life in 

Barcelona as Reflected in a Micrography Decoration. Barcelona 

Hagadàs: Història, narrativa i llegat artistic. Barcelona, Museu 

d’Historia de Barcelona )MUHBA(. 23.3.2015-24.3.2015. 
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הקטלאני  במחזור  שלם  איור  עמוד  של  במיקרוגרפיה  עסקה  ההרצאה 

לאחר  שנים  כמאה  שהתווספה  נוסף  מיקרוגרף  בידי  העיטור  על  ובתוספת 

הפקת כתב היד עצמו. ההרצאה עסקה באיפיון העיטור של הסופר/מיקרוגרף 

של כתב היד והמסר האיקונוגראפי שלה וההדהוד של המיקרוגרף המאוחר. 

המאה  ראשית  בין  בברצלונה  היהודים  במעמד  השינוי  את  שהראה  הדהוד 

הי"ד לסוף המאה הט"ו.

Halperin, D. R. )2013, July(. A Correspondence across 

Generations. Sixteenth World Congress on Jewish Studies. 

Hebrew University, Jerusalem. 28.7.2013-1.8.2013.

הקטלאני,  במחזור  שלם  עמוד  על  איור  של  במיקרוגרפיה  עסקה  ההרצאה 

ובתוספת שנעשתה על העיטור בידי מיקרוגרף נוסף, שהתווסף כמאה שנים 

לאחר הפקת כתב היד המקורי. ההרצאה עסקה באיפיון העיטורים והקשרים 

הלמדניים בין העיטורים שחשפו רבדים היסטורים, פרשניים וקבליים.

Halperin, D. R. )2013, June(. Visual Polemics as Indication of 
Cultural Immersion. Family, Society and Daily life in the Sefardi 
World. Third International congress of Sefarad – Society for 

Sefardic Studies, Girona. 16.6.2013-19.6.2013.

במחזור  מלאים,  איור  עמודי  של  ִמְפָתִחים  בשלושה  עסקה  ההרצאה 

הודגמה  כמו-כן,  האיקונוגרפית.  ומשמעותם  הקטלאני  המיקרוגרפיה 

ההיכרות של הסופר ואמן המיקרוגרפיה של כתב היד עם התרבות הנוצרית 

הפיכת  את  הראה  הנוצריים  במודלים  שהכניס  השינויים  ניתוח  הסובבת. 

האיורים שנוצרו ככלי לפולמוס כנגד הנצרות עצמה תוך חיזוק עמדת היהדות.
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Tamir, R., Lerner, A.,  Haspe, C., Dubinsky, Z. & Iluz, D. )2016, 

October(. The Spectral and Spatial Distribution of Light 
Pollution in the Waters of the Northern Gulf of Aqaba )Eilat(. 

אוניברסיטת  הימים,  למדעי  הישראלית  העמותה  של  ה-13  השנתי  הכנס 

תל-אביב. 27.10.2016.

Israel One of the most dramatic changes stemming from the 
growth in human population and the availability of electricity 
is the global spread of nighttime illumination. The potential 
damages of that phenomenon are indicated in the very term 
“light pollution” or “ecological light pollution”. In similarly, 
the urbanization of the shores of the Gulf of Aqaba, including 
both the Jordanian city of Aqaba and the Israeli city of Eilat, has 
exposed the marine domain in the gulf to strong anthropogenic 
light sources. This domain includes a unique fringing coral 
reef within a few meters from shore. In this presentation we 
expose the first time spectral and spatial measurements of the 
light field from artificial light sources at night in the waters of 
the Gulf of Aqaba, including its bathymetric distribution. In 
the presentation we analyze this light field with respect to the 
proximity of the measurement stations to the main artificial 
light sources and with respect to the phases of the moon. 

Iluz, D. (2016, April). Evidence of Early Use of Dyes from 
Plants in Timna Fabrics. The 42th Archaeological Conference 
in Israel, Tel-Aviv University, Israel. 17.4.2016.
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Iluz, D. (2016, February). Flickering Photosynthesis. Light 
Pollution in Aquatic Environments Workshop. National Institute 
of Oceanography, Israel, Oceanographic and Limnological 
Research Tel-Shikmona, Haifa, Israel.

Iluz, D. (2016, February). Spatial Distribution of Light Pollution 
in the Gulf of Eilat. Light Pollution in Aquatic Environments 
Workshop. National Institute of Oceanography, Israel, 
Oceanographic and Limnological Research Tel-Shikmona, 
Haifa, Israel.

Iluz, D. (2014, October). The Light Field in Gulf of Aqaba 
(Eilat) as influenced by spatial and seasonal dynamics and 
adverse events. The 2nd International Workshop on Mesophotic 
Coral Reef Ecosystems. Red Sea, Eilat. 8.2.2016. (Poster).

Iluz, D. (2014, June). The Argaman Textiles from M'orabaat 
Caves and other Argaman Sources were Found in Judean Desert 
Caves. The 24th Conference of Judea and Samaria Research. 
The University Center, Ariel, Israel.

Iluz, D. (2014, April). Testing the Potential Impacts of Climate 
Change on Rocky Intertidal Species - Effects of Temperature on 
the Physiology of Top Shell Snails. The 11th Annual Conference 
of the Israeli Association for Aquatic Sciences (IAAS), Peres 
Center for Peace.
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Iluz, D. (2014, April). Ocean Warming Effects on Zooxanthellate 
Corals. The 11th Annual Conference of the Israeli Association 
for Aquatic Sciences (IAAS), Peres Center for Peace. 

Iluz, D. (2014, April). Dyes Identified in Archaeological Textiles 
from Judean Desert Caves. The 40th Archaeological Conference 
in Israel, Haifa University. 10.4.2014.

Iluz, D. (2013, December). The Argaman Textiles from 
M'orabaat Caves. Petyl Thek'ehelet Conference, Kfar Adomim.

Iluz, D. (2013, June). Microalgae to Biofuels – A Step 
Towards Sustainability. The BIO World Congress Industrial 
Biotechnology and Bioprocessing. Montreal, Quebec, Canada. 
17.6.2013. (Poster).

Iluz, D. (2013, June). The Argaman Textiles from M'orabaat 
Caves. The 23th Conference of Judea and Samaria Research, 
The University Center, Ariel. 

Iluz, D. (2013, March). Archaeological Aspect of Royal Purple 
Industry in the Mediterranean Beaches. The 10th Annual 
Conference of the Israeli Association for Aquatic Sciences 
(IAAS). Michmoret, Israel. 13.3.2013-14.3.2013.
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 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. The 10th Annual
 Conference of the Israeli Association for Aquatic Sciences

.(IAAS). Michmoret, Israel. 13.3.2013-14.3.2013

Margaliot, A., Magid, N., & Klavir, R. (2016, September). 
Our Recipe for Teaching Creative Thinking in the National 
Honors Track for Future Teachers. The 2nd MIC Conference: 
From Creative Brains to Creative Societies. Bologna, Italy. 
14.9.2016-16.9.2016.

הבינמכללתי,  הסטודנטים  בפורום  למידה'  שמשנה  'יצירתיות  בערוץ 

המפגשים מתבצעים במתכונת הבאה: מתמקדים בתיאוריות של יצירתיות: 

עשירות מעניינות ופוריות, מארגנים סביבן פעילויות חווייתיות שמדגימות 

עקרונות מרכזיים מתוך התיאוריה, מאתגרים את המשתתפים להשתתפות 

אקטיבית ומשמעותית המערבת אותם בחיבור בין הפעילות לבין התיאוריה 

פעילות  עתידית.  להוראה  הלמידה  בין  חיבור  ויוצרים  לומד,  הוא  שאותה 

החוזר  המבנה  חיות.  והדגמות  חידות,  משחקים,  וכוללת  דינמית  הלמידה 

של תיאוריה ופעילות המבוססת עליה, כמו הלמידה הדינמית, מהווים מודל 

של הוראה עתידית. האווירה בפורום שמחה, מהנה, משולבת בהומור לסוגיו 

ונוטעת הבנה עמוקה במשתתפיו ביחס להכרח שלהם כמורים לעתיד לנקוט 

במגוון דרכים יצירתיות, כדי לקדם למידה של התלמידים שלהם – בכל נושא 

שבו יעסקו. 

Margaliot, A., Magid, N., & Klavir, R. (2015, July) .Creativity 
that Transforms Learning: The Module Offered through the 
Inter-College Students Forum for Excellent Teacher Trainees. 
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The Excellence in Education 2015 The Creativity – Innovation 
Challenge. Krakow, Poland. 1.7.2015-4.7.2015

הסטודנטים  בפורום  למידה'  שמשנה  'יצירתיות  בערוץ  הסטודנטים 

הבינמכללתי נבדלים זה מזה בדת, תרבות, מגזר, מיקום גאוגרפי, התמחות 

והזדמנות  ללמידה  ומנוף  משאב  מהווה  זו  שונות  ופדגוגית.  אקדמית 

הערוץ  מטרת  ומקצועית.  חינוכית  אישית,  חדשה:  עולם  תפיסת  לעיצוב 

היא לקדם את היכולת היצירתית של הסטודנטים ולעצב תפיסות חדשות 

ומובילות  מנהיגות  לפיתוח  הנדרשות  ובלמידה,  בהוראה  יצירתיות  של 

מבט:  נקודות  משתי  זמנית  בו  היא  הערוץ  לחברי  ההתייחסות  חינוכית. 

יצירתיות בעתיד עם תלמידיהם.  וכמורים שיפתחו  יצירתיות  כלומדים של 

הלמידה בפורום כוללת הכרות עם תיאוריות, התנסות במגוון שיטות וכלים 

בשיקולי  שיתוף  יצירתיות,  בדרכים  להוראה  אמצעים  יצירתיות,  לטיפוח 

שנלמדו  הגישות  של  יישום  ההתנסויות,  בבסיס  העומדים  פדגוגיים  דעת 

– בהוראה של תכני לימוד בבתי הספר. התוצאה, כפי שהתקבלה ממשובי 

הסטודנטים אשר משתתפים בערוץ, הינה חוויה מעצימה מרחיבה מאתגרת 

ומספקת.

Mayer, D., Iluz, D., & Dubinsky, Z. (2016, October). High 
and Dry: Light Effects on Epilithic Algae in the Upper Zone 
of littoral Caves. The Israeli Association for Aquatic Sciences. 
27.10.2016. (Poster).

In light of global ocean acidification processes, it is important to 
study the biodiversity of the chalk littoral caves. Chalk littoral 
caves are important habitats in the heavily exploited littoral 
zone, mentioned in the UNEP-MAP Coastal Area Management 
Program. The upper mediolittoral zone of littoral caves is located 
high above sea-level and exhibits a dry, low light environment 
that only few algal species can overcome. With high tolerance 
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to desiccation and low light, epilithic algae are important 
contributors to the cave flora. By settling on the bare cave walls 
they create new niches and enhance biodiversity. Rosh HaNikra 
cave, carved into a chalk cliff next the Lebanese- Israel border, 
is the only large littoral cave in Israel. The cave has a flora of 
unidentified epilithic algae in the mediolittoral zone. The goal 
of this study at Rosh HaNikra littoral cave was to qualify the 
natural light, identify the epilithic algae and study the effects of 
natural light on the epilithic algae. Methods included seasonal 
and daily light measurements as well as chemotaxonomy and 
microscopy. We found that the light spectra changes in quantity 
as well as quality when entering the cave, constraining the 
epilithic algae communities. We also described for the first time 
the epilithic algae community of Rosh HaNikra littoral cave, 
consisting of Rhodophyta, Chlorophyta and Cyanobacteria. 
Results from this study provide not only a baseline for any 
future algal researches on this site, but would also help monitor 
the algal biodiversity of the marine reserve of Rosh HaNikra.

Prebor, D. (2014, July). Singular and Plural Hebrew Forms 
in the Commentary of Hizkuni to Genesis. Xth Congress of the 
European Association for Jewish Studies (EAJS). Paris, France. 
20.7.2014-24.7.2014.

רבנו חזקיה בן מנוח חי בימי הביניים בצפון צרפת ונודע בגלל פירושו לתורה 

"חזקוני". "חזקוני" זכה לפופולריות בין לומדי התורה ובמיוחד לאחר שיצאה 

לאור מהדורת הרב שעוועל בהוצאת מוסד הרב קוק. רבנו חזקיה היה רגיש 

ללטינית,  צרפתית  בין  מבחין  וארמית,  עברית  על  מעיר  הוא  לשון.  לענייני 

מביא מונח ביוונית וכו'. אולם, משנתו הלשונית טרם נבדקה לעומק. 
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בראשית.  לספר  חזקוני  בפירוש  ורבים  יחיד  צורות  על  דיברתי  זו  בהרצאה 

חזקוני מתייחס לרעיונות ידועים כגון "ריבוי תמידי" ו"ריבוי מלכותי". אולם 

בפירושו יש גם הסברים לשוניים מקוריים. ניתחתי את ההסברים הלשוניים 

השיג  כפשטן  לגישתו  שהודות  נראה  המודרנית.  השמית  הבלשנות  לאור 

הישגים פרשניים מרשימים.

Rutlinger-Reiner, R. (2016, June). Tell Me Your Story: A MOOC 
Model for Reducing Bias through Personalizing Cultural 
Narratives in Small, Collaborative, Multicultural Student 
Groups. EDEN 16 – Re-imagining Learning Environments 
–Network European Distance and E –Learning. EDEN 2016 
Annual Conference. Budapest, Hungary. 14.6.2016-17.6.2016. 
(Poster).

במכללה  שמתקיים  באנגלית,  המקוון  הקורס   MOOC על  פוסטר  הצגת 

האקדמית לחינוך תלפיות בשיתוף ארבע מכללות נוספות )דוד ילין, סמינר 

הקבוצים, אוהלו וסחנין(. 

Schupak, E. (2017, March). Teaching Shakespeare in Israel. 
Shakespeare and the Jews, University College, London. 
28.3.2017-30.3.2017. 

Using performance methods combined with historical study 
and letter-writing methodology, my students and I explored The 
Merchant of Venice, coming to a deeper apprehension of this 
drama’s complex dance with anti-Semitism.

 



123

Schupak, E. (2017, February). In Pursuit of the Useful. 
Conference on the Study of English Literatures in Israel, 
University of Haifa. 8.2.2017-9.2.2017. (Poster).

Suggested new paradigms for a reconsideration of what 
constitutes scholarship the discipline of English Literature.

Schupak, E. (2017, January). Listening Rhetoric and the 
Diverse Classroom. Modern Language Association Annual 
Convention. Philadelphia. 5.1.2017-8.1.2017. (Poster).

A presentation on how listening rhetoric can facilitate the 
creation of a classroom community among diverse pupils.

Schupak, E. (2016, June). Listening Rhetoric and Academic 
Writing Instruction. Third International Conference on 
Academic Writing, Israel Forum for Academic Writing and the 
MOFET Institute, Tel Aviv. 27.6.2016-28.6.2016. (Poster).

A poster depicting how listening rhetoric can function as a 
framework for pedagogy, specifically in first-year composition. 

Schupak, E. (2016, April). Implications of Listening Rhetoric 
for the Composition Classroom. Annual Convention of the 
Conference on College Composition and Communication. 
Houston. 6.4.2016-9.4.2016. 
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A presentation of how listening rhetoric can function as a 
framework for pedagogy, specifically in first-year composition. 

Schupak, E. (2015, June). An Analysis of the Efficacy of 
Performance Pedagogy. Biannual Conference of the European 
Shakespeare Research Association. Worcester. 29.6.2015-
2.7.2015

An analysis of the advantages and disadvantages of performance 
pedagogy in the teaching of Shakespeare.

Schupak, E. (2014, May). Julius Caesar across Borders: 
The Ethos of the American Republic. Annual Conference 
of the Rhetoric Society of America. San Antonio.  
22.5.2014-26.5.2014. 

Schupak, E. (2014, January). The Role of Julius Caesar in 
American Education. Graduate Symposium on Literature. 
Hebrew University of Jerusalem. 9.1.2014. 

A presentation of the role that Shakespeare’s Julius Caesar has 
played in the creation of that American democratic ethos.

Schupak, E. (2013, November). Performance Pedagogy: 
Advantages and Limitations. Annual Convention of the 
National Council of Teachers of English. Boston. 21.11.2013-
24.11.2013. 
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An analysis of the efficacy of performance pedagogy for the 
teaching of Shakespeare.

Schupak, E. (2013, July). The Literature Log: Alternatives to 
the Textbooks. National Conference of the English Teachers' 
Association of Israel. 9.7.2013-10.7.2013. 

Suggestions for developing teaching materials to be used with 
the literature log.

Schupak, E. (2013, April). From the Parents Television Council 
to Increase Mather: Contemporary Analogues to Opposition to 
the Early Modern Popular Theater. Comparative Literature 
Conference. Long Beach. 25.4.2013-26.4.2013. 

A discussion of the similarities between contemporary forms of 
censorship and early modern theatrical censorship.

Schwabsky, N., Schatz Openheimer, O., Goldenberg, J., & 
Basis, L. (2014, August). The Involvement and Responsibility 
of Principals and Mentors in Induction Programs. 2014 
ATEE Annual Conference, Transitions in Teacher Education 
and Professional Identities, UMinho, Braga, (PT). 25.8.2014-
27.8.2014. 

http://webs.ie.uminho.pt/atee2014/

http://webs.ie.uminho.pt/atee2014/
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Shoham, R., Sonuga-Barke, E. J. S., Aloni, H., Yaniv, I., & 
Pollak, Y. (2016, October). Risk and Benefit Perception of Risk-
Taking Behaviors with Relation to ADHD Symptoms. The 4th 
EUNETHYDIS International Conference on ADHD: ADHD – 
from Basic Neuroscience to Optimised Clinical Care. Berlin, 
Germany. 17.10.2016-19.10.2016. (Poster).

Via a model emphasizing the interplay between cognitions and 
motivations regarding the benefits and risks of alternatives 
we sought to understand the mental processes underlying the 
assumed association of individuals with ADHD and increased 
engagement in risk-taking behaviors. Results gave support for 
the tendency of adults with ADHD symptoms to take more 
risks. This tendency was found to be mediated by differences 
in benefit perception, rather than in risk attitude. These findings 
emphasize the role of benefit perception in facilitating risk 
taking by people with ADHD symptoms, suggesting that 
interventions should be extended to strategies that take into 
account the individuals’ preferences.

Shoham, R., Pollak, Y., & Yaniv, I. (2015, October). 
Perception Perspective of Risk Taking with Relation to ADHD 
Symptoms. The 10th International Congress of the International 
Neuropsychiatric Association (INA). Jerusalem, Israel.

14.10.2015-16.10.2015. (Poster).  

This study examines weather excessive risk taking behavior 
shown by people with ADHD symptoms can be an account 
for attitude to risk or for risk and benefits perceptions of risky 
actions. The likelihood of engagement in a range of risky 
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behaviors, the magnitude of perceived benefit and risk ascribed 
to these behaviors and benefit and risk attitudes of each of 140 
adults-participants were extracted from the Domain Specific 
Risk Taking questionnaire. Findings indicate that people with 
high level ADHD symptoms tend to engage in risky behaviors 
because they find such behaviors particularly appealing, rather 
than because they seek risk per se.

Shoham, R., Pollak, Y., & Yaniv, I. (2015, February). Do 
People with ADHD Symptoms Seek More Risks? The 2nd Israeli 
Conference on Cognitive Research. Akko, Israel. 21.2.2015-
23.2.2015. (Poster).

People with ADHD are often engaged in risky behaviors (i.e. 
dangerous driving, substance abuse and gambling) which is 
commonly interpreted as reflecting risk seeking tendency. 
However, evidence that show that people with ADHD show 
same patterns of risk choice when options are equal in their 
expected value and tend to erroneously choose the less favorable 
outcome when the options differ in their expected values shed 
skeptical light on the risk-seeking hypothesis. In this research, 
a new tone is established shifting attention from attitude to 
perception by using a theory-driven behavioral economics 
perspective. 

Shoham, R., Pollak, Y., & Yaniv, I. (2014, July). Relation 
between Risk Taking and ADHD Symptoms may be Mediated 
by Erroneous Decision Making and Higher Benefit Perception. 
The International Neuropsychological Society 2014 Mid-Year 
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Meeting Jerusalem on Neuropsychology: From Lab to Rehab. 
Jerusalem, Israel. 9.7.2014-11.7.2014. (Poster).

This study aimed to examine which of the processes underlies 
risk taking associated with ADHD following behavioral 
economy theories. The economic approach suggests that 
variance in risk taking should be conceptualized as resulting 
from two underlying processes: Risk/Return and Perceived risk 
attitude. For that purpose, 76 undergraduate students completed 
the Adult ADHD Self Report Scale for measuring ADHD 
symptoms, and the Domain–specific Risk-Taking questionnaire 
for measuring risk taking, risk and benefit perception. Findings 
suggest that differences in benefit perception, rather than 
different in risk attitude, explain the tendency of people with 
ADHD toward risk taking. 

Tzabary, A., & Pasternak, I. (2017, March). Towards 
Opening MIT at Talpiot College. Workshop in Proteach Project. 
Bucharest University, Bucharest, Romania. 6.3.2017-8.3.2017.

פרוייקט proteach ממומן על ידי האיחוד האירופי  )ERASMUS+( ומנוהל 

על ידי מכללת סמינר הקיבוצים. מטרתו המרכזית של הפרויקט להקטין את 

מנגנוני  יצירת  על-ידי  החינוך  ממערכת  הנושרים  החדשים  המורים  אחוז 

תמיכה לשילוב מיטבי שלהם בבית הספר. זאת באמצעות תהליכי שותפות 

אחריות  עצמם  על  הלוקחים  הספר,  בתי  לבין  האקדמיים  המוסדות  בין 

הוצגו תפיסות  בהרצאה  החדשים לעבודה.  המורים  של  להכנסה  יותר  רבה 

 MIT )Multy-players יחודיות למכללת תלפיות ותהליכים בדרך להקמת

Induction Team( במכללת תלפיות.
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Yemini, B. T. )2015, June(, – השמות הפרטיים המקראיים והמודרניים 

 .בבואה של מערכות שונות של זמן-אספקט-מודוס

Naph Conference – International Conference on Hebrew 
Language, Literature and Culture. University of Memphis, 
Tennessee. 22.6.2015-24.6.2015.

פעולות במשקל ִיְקֹטל בלשון המקרא מביעות לפעמים אספקט של פעולה 

כאלה  פעולות  מובעות  שבהם  בשמות  גם  קיימת  זו  ומשמעות  המשכית, 

מערכת  שרדה  לא  שבה  ימינו  בלשון  זאת,  לעומת  יעקב(,  )למשל:יצחק, 

ִיְקֹטל תואמת את  הזמנים המקראית, המשמעות העולה מן השם במשקל 

זה מציין עתיד.  מערכת הזמנים של העברית הבתר-מקראית שבה משקל 

יש להניח שבימינו לא כל ההורים המעניקים לילדיהם שמות כאלה מודעים 

הילד,  חיי  כל  לאורך  המתייחסת  בקשתם  של  האספקטואלית  למשמעות 

ובעיניהם הבקשה המובעת בשם הילד מכוונת לזמן עתיד.

Yemini, B. T. )2014, June(. ימימה  Naph  הרטוריקה בשיעורי הרבנית 
Conference – International Conference on Hebrew Language, 
Literature and Culture. Ben-Gurion University of the Negev, 
Beer Sheva. 24.6.2014-26.6.2014. 

בהרצאה זו עמדתי על הסיבות להצלחתה הרבה של הרבנית ימימה מזרחי 

באמצעות ניתוח הרטוריקה שלה. הראיתי את דרכה המיוחדת להשפיע על 

לעשות  ניסיון  ובלי  חברתי-תרבותי,  ורקע  גיל  דת,  הבדלי  בלי  הנשים  כלל 

ריחוק וסמכותיות  ולהחזיר בתשובה. שיעוריה אינם משדרים  נפשות לדת 

ֲאָחיּות.  ומעבירים מסר של  זוקפים את קומתן  אלא מעצימים את הנשים, 

השמעת הקול הנשי והבלטתו והבעת מסר השותפות והאחווה רווחים מאוד 

ברטוריקה הנשית העכשווית ופועלים את פעולתם. ׂמחקר זה עשוי לשפוך 

אור על השיח הנשי החוצה מגזרים ההולך ומתרחב כיום בישראל.
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Yemini, B. T. )2013, October(. The Official Letter as a Junction 

of Three Genres. International Conference: Rhetoric in Europe. 

Saarland University, Germany. 9.10.2013-13.10.2013.

מסוג  הרשמי  המכתב  כתיבת  להוראת  אסטרטגיה  הוצעה  זו  בהרצאה 

את  הכוללת  המידעית  הסוגה  סוגות:  שלוש  של  מפגש  באמצעות  התלונה 

הטיעונית  הסוגה  להתלונן,  הכותב  את  שהניע  המקרה  על  המידע  מסירת 

המביאה את נימוקיו לטיפול בבעיה, והסוגה השימושית-מעשית המציינת 

במפורש את בקשת הפונה. כל אחת מהסוגות נכתבת בפסקה נפרדת בשל 

ההיבטים השונים שהיא מייצגת. הכתיבה בדרך זו מסייעת למורים להמחיש 

את ההבדל בין שלוש הסוגות.

Yemini, B. T. )2013, June(. בינוני שבסיסם  _ּות  בסיומת  שמות   ריבוי 

 Naph Conference – International Conference סביל בעברית בת זמננו

on Hebrew Language, Literature and Culture, The Jewish 

Theological Seminary: New York, U.S.A. 24.6.2013-26.6.2013.

מספר השמות שבסיסם בינוני סביל בסיומת –ּות גדל והולך בעברית בת-

קודמים:  מחקרים  המאששות  אחדות  מסקנות  עולות  זו  מעובדה  זמננו. 

תפוצת התצורה הקווית בימינו מתרחבת והולכת ואחת הסיומות השכיחות 

נוכחנו לדעת שבעברית  גם  זה  –ּות במחקר  בעברית החדשה היא הסיומת 

בת-זמננו עולה קרנן של צורות הסביל הפועליות והשמניות והן משמשות 

בפי הדוברים אמצעי לגיוון דרכי ההבעה שלהם. שלא כבעבר, צורות הסביל 

יצאו מקיפאונן השמני בעשורים האחרונים והפכו להיות גמישות ושגורות 

יותר בשפה הכתובה והדבורה בכל משלבי הלשון.

Zdafee, K. (2016, July). Cosmopolitan Gaze, Egyptian 
Caricatures: The Role of Local-Foreign Artists in Formulating 
Egypt's Satirical Visual Repertoire During the 'Cosmopolitan 
Era' (1882-1936). Paper presented at BRISMES Annual 
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Conference 2016: Networks; Connecting the Middle East 
through Time, Space and Cyberspace. University of Wales 
Trinity Saint David, Lampeter Campus. 13.7.2016-15.7.2016.

הזרים  המיעוטים  קהיליות  בני  אמנים  של  מעורבותם  את  בוחנת  ההרצאה 

מלחמות  שבין  בשנים  בקהיר  החזותי  הסאטירי  היצירה  בשדה  במצרים 

העולם. בהרצאה נבחנו יצירותיו של האמן היהודי יליד ספרד, חואן סאנתז, 

ונטען כי נקודת המבט החיצונית כמו זו הפנימית, של האמן, היא שהכתיבה 

מבט  נקודת  שלו.  בקריקטורות  החזותיים  הסמלים  של  עיצובם  אופן  את 

שיש שיאמרו ששקפה את נקודת מבטו של הכובש הבריטי. אי לכך, כתבי-

העת בהם פרסם, שפנו לקהל מצרי דובר ערבית, היו למרחבים לא אחידים 

במסר שלהם, לא עקביים, ויתכן אף שלא בטוחים בעצמם.

Zdafee, K. (2015, October). Cartooning Women's Awakening 
in Interwar Egypt. Paper presented at SECAC 2015 annual 
conference. Pittsburgh, Pennsylvania. 24.10.2015.

ההרצאה בוחנת את אופן הופעתן של הנשים בקריקטורה ממצרים בשנים 

שבין מלחמות העולם. כפי שמציג המאמר ניתן לסווג את הטיפוסים הנשיים 

 – "הסימבולית"  האישה  נבדלים:  טיפוסים  לארבעה  ממצרים  בקריקטורה 

ייצוג של רעיונות אזרחיים מופשטים בדמות של אישה; נשים "מפורסמות" 

– קריקטורות של נשות ציבור, פעילות למען זכויות נשים; נשים "רגילות" 

– ייצוג לכאורה של המצרייה המודרנית "הטיפוסית", שהוצגה כלא מוסרית, 

נשים  למבחן;  שלו  המוסריות  את  ומעמידה  שמולה  הגבר  את  מפתה 

"גרוטסקטיות" – ייצוג לכאורה של המצרייה "הטיפוסית", שהוצגה כגסה, 

עבת גוף, ואלימה כלפי בעלה. 

Zdafee, K. (2013, March). Sarukhan's al-Masri Effendi: The 
Caricatured Image of the 'Reading Public'; A Reflection of 
Modern Egyptian National Identity. Paper presented at The 
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Third Euroacademia Global Conference Europe Inside-Out: 
Europe and Europeaness Exposed to Plural Observers. Prague, 
Czech Republic. 15.3.2013-16.3.2013.

מכחולו  פרי  אפנדי",  "אל-מצרי  הקריקטורי  הטיפוס  את  בוחנת  ההרצאה 

של האמן הארמני אלכסנדר צארוח'אן )1977-1898(, שהופיע לראשונה מעל 

גבי כתב-העת הסאטירי הקהירי רוז אל-יוסף בראשית שנות השלושים של 

המאה העשרים. ההרצאה התמקדה באופן שבו "אל-מצרי אפנדי" מייצג את 

הסובייקטיביות האפנדית, בעקבות הגדרתה של החוקרת לוסי ריזובה את 

המושג. במילים אחרות, נבחן בהרצאה את האופן שבו הטיפוס הקריקטורי 

ראתה  המצרית  האפנדייה  שבו  לאופן  ביטוי  מהווה  אפנדי"  "אל-מצרי  של 

מצרים  את  להוביל  היה  שיכול  המצרית  בחברה  היחידי  הכוח  את  בעצמה 

לעצמאות, על רקע הכיבוש הבריטי )החל משנת 1882(.

הרצאות מוזמנות

גולדנברג, ג' )2016, אפריל(. מסיל"ה – מיון סטודנטים ייעודי ללימודי הוראה. 

פורום ראשי מסלול בית ספר יסודי. מכון מופ"ת, תל-אביב. 3.4.2016.

כישורים  דורשת  בו  וההצלחה  מורכב,  מקצוע  הוא  ההוראה  מקצוע 

קוגניטיביים ואישיותיים ייחודיים. אולם במרבית המכללות להכשרת מורים, 

לא נבדקת ההתאמה האישיותית של המועמדים. מסיל"ה הינה מערכת מיון 

ייעודית שנבנתה לניבוי הצלחה בלימודי הוראה, שמופעלת במשרד החינוך 

לראשונה לקראת שנת הלימודים 2017. ההרצאה הנוכחית מציגה את תהליך 

בניית מסיל"ה ואת תרומתה לבחירת המועמדים המתאימים ביותר ללימודי 

הוראה.

גולדנברג, ג' )2016, יולי(. בין מבחן האישיות הקלאסי למבחן המצב: פיתוח 

 .)Situational Judgment Test) SJT-ה בשיטת  הנהגה  דילמות  מבחן 
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יום עיון לפיתוח מערך מדעי ההתנהגות במשטרת ישראל. חידושים במיון 

תעסוקתי ובשיטות מחקר בתחום מדעי ההתנהגות. המטה הארצי, משטרת 

ישראל, רמלה. 7.7.2016.

התאמה  למדידת  הנהגה  דילמות  מבחן  פיתוח  של  תהליך  הוצג  בהרצאה 

מבחן  ה-SJT והינו  בשיטת  פותח  בצה"ל. המבחן  קצונה  לתפקידי 

של  בהערכות  המקובלים  המיון  כלי  ממרבית  באופיו  השונה  סימולטיבי 

התאמה אישיותית לתפקיד. במהלך ההרצאה הוצגו הבסיס התיאורטי של 

ניבוי  תוקף  ממצאי  וכן  הסופי  המבחן  מבנה  המבחן,  בניית  תהליך  המבחן, 

לקריטריון של הצלחה בקורס קצינים. 

בקריאה  קשיים  תחילה:  במחשבה  יולי(. עברית   ,2015( ש'  הר-צבי )הכהן(, 

ובכתיבה ודרכי התמודדות. הפורום הבין-לאומי המתוקשב למורים לעברית 

כשפה נוספת. תל-אביב. 27.7.2015.

פישר, מ' )2017, יוני(. קיסר בזהב – פניו היקרות של מנהיג. במסגרת פתיחת 

תערוכה: הון שלטון, מטבעות זהב רומיים מאוסף ויקטור אדה, אוצרים חיים 

גיטלר ויניב שאואר. מוזיאון ישראל ירושלים. 21.6.17. 

ההרצאה עסקה במושג כריזמה בהקשר של דימויים חזותיים של מנהיגים. 

את  הקושרות  וובר  מקס  של  להגדרות  בניגוד  כי  היתה  שהוצגה  הטענה 

הכריזמה לאישיות מיוחדת, בעיסוק בדימויים אנו צריכים להבין את הכריזמה 

כיחסי גומלין בין המנהיג לבין הקהל שלו באמצעות הדימוי. בהרצאה הובאו 

ומודרניים.  דוגמאות ליחסי הגומלין הללו תוך שימוש בדיוקנאות עתיקים 

הגיבור,  דמות  כמו  הכריזמה  את  המפעילים  למושגים  נקשרו  הדיוקנאות 

הזוהר והנעורים, מושגים של שייכות ושל אלימות.  
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אוניברסיטת תל-אביב.
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אוניברסיטת תל-אביב.

לאמנויות,  הפקולטה   ,22 מותר  בכנס  מושב  יו"ר  פברואר(.   ,2013( נ'  טסלר, 

אוניברסיטת תל-אביב.

הכנס:  של  המארגנת  הועדה  וראש  אקדמי  יו"ר  אפריל(.   ,2015( א'  צברי, 

תרבות הזיכרון: זיכרון השואה והנחלתו במגוון הקשרים. המכללה האקדמית 

לחינוך תלפיות, חולון. 13.4.2015.

צברי א' )2013, מאי(. יו"ר אקדמי וראש הועדה המארגנת של הכנס: מחקר 

במרחב החינוכי – הסגל האקדמי במכללת תלפיות מציג ממחקריו. המכללה 

האקדמית לחינוך תלפיות, חולון. 21.5.2013.
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 . ר ג ק ח מ ת  ו ח ו ד

במתכונת  להוראה  התמחות  סדנת   .)2016( א'  ושבח,  נ',  מגיד,  ג',  גולדנברג, 

רג"ב  בוגרות  הסדנה  מסיימות  של  השוואתי  עמדות  ניתוח  מתוקשבת: 

לעומת בוגרות התכנית הכללית במכללת תלפיות. 

מרבית בוגרות תכנית רג"ב )ראש גדול בהוראה(, בוחרות להשתתף בסדנת 

המידה  את  לחקור  הנוכחי  המחקר  מטרת  המתוקשבת.  בקבוצה  הסטאז' 

בה בוגרות תכנית רג"ב מתכתבות עם מאפייני סדנת הסטאז' המתוקשבת, 

בהשוואה לבוגרי התכנית הרגילה. הרכיב הכמותי של המחקר כולל שאלון 

תרומות  הערכת  לגבי  המתוקשבת  הסדנה  משתתפי  לכל  שהועבר  ייעודי 

של  התפקודי  הפרופיל  את  המשקפים  כמותיים  מדדים  בנוסף,  הסדנה 

של  האיכותני  הרכיב  הקורס.  סוף  ציוני  וכן  המתוקשב,  באתר  המשתתפים 

המחקר מתמקד בניתוח התשובות המילוליות בשאלון.

הנהגה(  דילמות  )מבחן  קרבי  מדי"ה  מבחן   .)2015( י'  ונעם,  ג',  גולדנברג, 

בצה"ל – פיתוח ותיקוף המבחן. צה"ל: מרכז מדעי ההתנהגות.

למדידת  הנהגה  דילמות  מבחן  פיתוח  של  תהליך  מציג  זה  מסמך 

SJT-ה בשיטת  פותח  בצה"ל. המבחן  קצונה  לתפקידי   התאמה 

באופיו  השונה  סימולטיבי  מבחן  והינו   )Situational Judgment Test(
ממרבית כלי המיון המקובלים בהערכות של התאמה אישיותית לתפקיד. דו"ח 

המחקר מציג את הבסיס התיאורטי של המבחן, תהליך בניית המבחן, מבנה 

המבחן הסופי וכן ממצאי תוקף ניבוי לקריטריון של הצלחה בקורס קצינים. 

גולדנברג, ג', וורדיגר, ד' )2014(. תפיסת תפקיד החונך הבית ספרי בעקבות 

המכללה  מחקר,  דו"ח  'תלפיות'.  במכללת  חונכות  בקורס  השתתפות 

האקדמית לחינוך תלפיות.
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לתפיסת  החונכים  קורס  של  התרומה  בבדיקת  התמקדו  המחקר  עורכות 

תפקיד החונך ולהצלחת תהליך ההתמחות בעיני המשתתפים בקורס חונכות 

החונכים  התפתחות  את  בדק  המחקר  תלפיות.  לחינוך  האקדמית  במכללה 

של  ובסופו  החונכים  קורס  בתחילת  החונך,  לתפקיד  הכשרתם  במהלך 

כי  נמצא  תלפיות.  לחינוך  האקדמית  במכללה  שנערך  השנתיים,  בן  הקורס 

ההכשרה בקורס החונכות נעשית  תוך שימוש בשיטות הדרכה ומתן משוב 

מתאימות מסייעת לחונך לגבש תפיסת תפקיד ברורה וממקדת את הליווי 

של המתמחה בתחומים החשובים לתמיכה במורה המתחיל.

גולדנברג, ג', ומגיד, נ' )2014(. דו"ח מעקב בוגרי סמ"ל )סטודנטיות מצוינות 

להוראה(, תכנית המצוינים במכללת תלפיות תשס"ה – תשע"ב. דו"ח מחקר, 

המכללה האקדמית לחינוך תלפיות.

המחקר הנוכחי בדק את מידת השתלבותם של בוגרי תכנית סמ"ל )סטודנטים 

מצוינים להוראה( במכללה האקדמית לחינוך תלפיות בשדה ההוראה, ואת 

ההערכות האובייקטיביות שקיבלו הבוגרים מצוות בית הספר לגבי הצלחתם 

בהוראה. המחקר בחן משתנים כגון אחוז מועסקים בהוראה, שביעות הרצון 

של הבוגרים מעבודתם והערכתם את תרומת תכנית המצוינים. בנוסף נבדקו 

הספר  בית  מצוות  המצוינים  תכנית  בוגרי  שקיבלו  אובייקטיביות  הערכות 

בציוני הסטאז', וזאת בהשוואה לקבוצת ביקורת של בוגרי תכניות הכשרה 

רגילות. 

ותיקוף המבחן.  יושרה בצה"ל – פיתוח  )2014(. מבחן  י'  ונעם,  ג',  גולדנברג, 

צה"ל: מרכז מדעי ההתנהגות.

מבחן  לפיתוח  בצה"ל  האחרונות  בשנים  שנערך  תהליך  מתאר  זה  מחקר 

למדידת יושרה. מבחן זה בוחן עמדות של חיילים לסוגיות הקשורות ליושרה 

בארבעה אספקטים: סלחנות כלפי התנהגות בלתי נאותה, רציונליזציה של 

והשתתפות  כנורמטיבית,  נאותה  בלתי  התנהגות  תפיסת  ההתנהגויות, 
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פעילה בהתנהגות בלתי נאותה. המסמך מתאר את תהליך בניית המבחן וכן 

הניבוי  ותוקף  יושרה  מבחן  של  המהימנות  כגון  פסיכומטריים  נתונים  מציג 

שלו לקריטריונים שונים כגון עבירות צבאיות והצלחות בהכשרות במדגמים 

שונים.

מותאמת'  והוראה  ליקויים   – 'כתיבה  הקורס:   .)2016( ש'  )הכהן(,  הר-צבי 

והשפעתו על הכתב והכתיב בקרב סטודנטים להוראה עם קשיים בכתיבה 

וללא קשיים בתחום. 

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את השפעת הקורס "כתיבה - ליקויים 

עם  להוראה  סטודנטים  בקרב  הכתיב  ועל  הכתב  על  מותאמת"  והוראה 

לומדים  הסטודנטים  הקורס  במהלך  בתחום.  קשיים  וללא  בכתיבה  קשיים 

שימש  הקורס  הכתיבה.  בתחום  מיוחדים  צרכים  עם  תלמידים  לקדם  כיצד 

שעדיין  סטודנטים  אצל  והכתיב  הכתב  כישורי  לשיפור  התערבות  כתכנית 

מתקשים בתחום הכתב והכתיב ומתעתדים להיות מורים. 

126 סטודנטים במכללה להוראה במרכז הארץ. בתחילת  במחקר השתתפו 

הכתיב  שגיאות  לבדיקת  אבחונים  סוללת  הועברה  ובסיומה  ההתערבות 

ומהירות הכתיבה.

ממצאי המחקר הצביעו כי במדידות בתחילת הקורס ובסיומו, נמצאו הבדלים 

נמצא  לא  למצופה,  בניגוד  והכתבה.  כתיבה  מהירות  של  במדדים  מובהקים 

הבדל מובהק במדד הזיהוי. כמו כן, נמצא הבדל דיפרנציאלי במדד מהירות 

ובסיומו,  הקורס  בתחילת  שנערכו  המדידות  בין  בהעתקה  מילים  כתיבת 

מדד  על  דיפרנציאלית  בהשפעה  הבדל  נמצא  לבסוף,  השונות.  בקבוצות 

בקבוצות  ובסיומו,  הקורס  בתחילת  שנערכו  המדידות  בין  )הכתבה(  הפקה 

השונות על פי מהירות העתקה בהעברה הראשונה. 

בהרחבה  מוצגות  והיישומיות  התיאורטיות  ומשמעויותיו  המחקר  מסקנות 

בפרק הדיון.
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גלריה חנקין. 
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נושאים, רעיונות ומחשבות בפעלתנות בלתי פוסקת.
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הגלריה האחרת, מכללת תלפיות: 28.4.14– 14.5.14.
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אבנר בר-חמא. הגלריה  יחיד: צייר החצר. אוצר:  )2016(. תערוכת  ברים, מ' 

האחרת, מכללת תלפיות, חולון. 15.11.16– 28.12.16.

בר-חמא.  אבנר  אוצר:  נשמת... .  ...באפיו  יחיד:  תערוכת   .)2016( א'  ג'אן, 

הגלריה האחרת, מכללת תלפיות, חולון. 30.3.16–12.5.16.

גולדברג, ח' )2014(. תערוכת יחיד: הקלו המים. אוצר: אבנר בר-חמא. הגלריה 

האחרת, מכללת תלפיות, חולון. 24.11.14–25.12.14.

בר-חמא,  אבנר  אוצרים:  מדברות.  עיניים  יחיד:  תערוכת   .)2013( י'  זנטון, 

תלפיות,  מכללת  האחרת,  הגלריה  כהן.  דניאלה  חטואל,  נוי  הובר,  אביבה 

חולון. 7.5.13–28.5.13.

חפץ, י' )2014(. תערוכת יחיד: ָשׁם ְיַׁשּנּו ֵהם ֶאת ִׁשְמָך. אוצר: אבנר בר-חמא. 

הגלריה האחרת, מכללת תלפיות, חולון. 17.2.14–27.3.14.

טסלר, נ' )30.7.2016 - 7.7.2016(. אוצרת התערוכה הקבוצתית: )לא( עוברות 

מסךblockage / , גלריה בנימין. תל-אביב. בין המציגות: עזרן, א'.

ומפגישה  וחסמים  משברים  עם  המעשית  בהתמודדות  עוסקת  התערוכה 

שכולן  ומדיות,  גילאים,  רקעים,  ממגוון  עכשוויות  אמניות  עשרה  ארבע 

פועלות מתוך דחפים להבין ולבטא מצבים, טראומות, כאב, לחצים וזיכרונות 

הקיימת  המהותית  הפנימית  הסתירה  את  מנכיחות  העבודות  מעיקים. 
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סתירה  "יצירתיות".  לבין   )blockage( "חסם"  שבין  במה  עצמו;  בתהליך 

שמקורה במעבר מספקנות, קיפאון וחשש - לתקווה, עוררות ואתגר. 

כנגד  חברתי-מחאתי  כסמל  משמש  בתערוכה,  שנוכח  ה״כלוב״  דימוי 

איסורים וחסמים מסוגים שונים, שנכפו על נשים בתואנה של הגנה, כביכול, 

על החברה הגברית מהכוחות של עוצמה נשית ושל תשוקה טבעית. 

סוגיית מיתוס היופי ודימוי הגוף בולטת אף יותר. ביטויים של זקנה, אימהות 

מול הגשמה, מימוש הפוטנציאל האישי, מחלות ואובדן – כל אלה גודשים 

להפכם  האמניות  את  דוחפת  הם,  באשר  בחסמים  וההכרה  העבודות;  את 

לאמצעים של יצירה, התפתחות אישית ושחרור. 

מחשיבה  המעבר  בתהליך  אמנית  כל  שבחרה  היצירתית  הפרשנות  אופי 

אודות חסמים ו/או התמודדות איתם, ליצירה עצמה, היא שעומדת בבסיס 

"ארס  ערכים  רק  לא  לדיון  שמעלה  בתערוכה,  האוצרותיות  ההחלטות 

פואטיים", אלא גם אנושיים, פסיכולוגיים, מגדריים וחברתיים. 

כהן זדה, ח' )2015(. תערוכת יחיד: רוחומרוח. אוצר: אבנר בר-חמא. הגלריה 

האחרת, מכללת תלפיות, חולון. 15.3.15– 17.4.15.

כרמלי, ו' )2015(. תערוכת יחיד: בייג'ין: פינוי-בינוי, רגע לפני... . אוצר: אבנר 

בר-חמא. הגלריה האחרת, מכללת תלפיות, חולון. 13.12.15–11.1.16.

לוי, ו' )2017(. תערוכת יחיד: שעת השכחה הגמורה – מחנה 001. אוצר: אבנר 

בר-חמא. הגלריה האחרת, מכללת תלפיות, חולון. 2.3.17–16.3.17.



144

אבנר  dissolving stillness – מיצב. אוצר:  )2017(. תערוכת יחיד:  ליב, ש' 

בר-חמא. הגלריה האחרת, מכללת תלפיות, חולון. 31.1.17–16.2.17.

ליזר בג'ה, ה' )2017(. תערוכת יחיד: על הסף... . אוצר: אבנר בר-חמא. הגלריה 

האחרת, מכללת תלפיות, חולון. 25.5.17–22.6.17.

 – מושתקים  סיפורים    – קטנים  מיצבים   יחיד:  תערוכת   .)2015( ד'  מורג, 

לציון יום השואה הבינלאומי. אוצר: אבנר בר-חמא. הגלריה האחרת, מכללת 

תלפיות, חולון. 28.1.15–9.3.15.

הגלריה  בר-חמא.  אבנר  אוצר:  געגוע.  יחיד:  תערוכת   .)2016( ש'  מימרן, 

האחרת, מכללת תלפיות, חולון. 14.7.16–11.11.16.

אובדל  ויהודית  סרלין  יעל  אוצרות:  ירושלים.  שלום  שאלו   .)2017( א'  עזרן, 

מגניסטו. ירושלים: מכללת אמונה.

התערוכה דוגמת קטעים משני מיצבים מוקדמים של עזרן, מיצב הרחוב – 

תהילים 54, שעוקב באמצעות שילוט חוצות אחר מסלול נסיעתו של קו מס 

54 מתל-אביב, רמת גן לבני ברק, ובחזרה, וגירסא שולחנית לטקסטים מתוך 

המיצב תהילים ל"ו.

במהותו  וטיפוגרפיות  טקסטואליות  שאלות  מאדירה  הנוכחית  התצוגה 

תהילים  ספר  תוכן  את  משמרות  העבודות  שתי  מחד,  החזותי.  המסר  של 

ועיצובו הגרפי המקורי, אלא שהקטעים הנבחרים מוצגים בצורה מקוטעת 

חיתוכי  למול  השוהה  הצופה  הראשוני.  מהמסר  חורגות  משמעויות  ומעלה 

הטקסט המסורתי במרחבים הציבוריים )תחנות האוטובוס( או המציץ לתוך 
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קופסאות הובלה מקרטון, משתהה לנוכח הציבוריות השורשית ומסורתית 

של הטקסט למול משא חייו האישי. העבודות מצביעות על שורש המשא 

האינסופי של האדם במסע החיים, באמצעות חיתוכים אקראיים של טקס 

מסורתי מוכר ונצחי.

עזרן, א'. תהילים ל"ו )ורסיה 2016(. טכניקה מעורבת – הדפסות דיגיטליות על ניירות 

אריזה. 120X120 ס"מ.

מכללת  ירושלים:  גרינברג.  וטל  גרוס  יגאל  אוצרים:  זיוף.   .)2017( א'  עזרן, 

אמונה.

העבודה יוצרת זהות מלאה בין המציאות הנראית לעין לבין עבודת האמנות, 

כך שגם שטח אחסון, או המרחב שמאחורי הגלריה או צמוד לה מקבל את 

תיאטרלית  במה  יוצרת  האמנות  מקום.  תלוי  מיצב   – האמנותית  הכותרת 

למציאות סובייקטיבית תלוית סיפור או/ו מסר. בשעה שהאמנית מייצרת 

זהות מקסימלית, שרירותית לחלוטין, בין שתי המציאויות – האובייקטיבית 

האמנות.  שבמעשה  השקריות  את  עוקצת  שהיא  הרי   – והסובייקטיבית 

באמצעות הגדרת חלל תחום בכותרת המצביעה על מדיום אמנותי – מיצב, 

מלינה עזרן על העיסוק האובססיבי שלנו בחיפוש מסרים ומשמעויות לסיפור 

הומוריסטית  בדרך  בפרט.  האמנותית  העשייה  של  ולזה  בכלל,  חיינו  של 

)מהולה במרירות( היא מדגישה את מעשה הזיוף שבאמנות. 
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עזרן, א' )2017(. תרגילים באוצרות. אוצרות: גלי פבר, מוז"ה. הרצליה: מוזיאון 

הרצליה לאמנות עכשווית.

קבוצת  לאמנות,  הרצליה  במוזיאון  צעירים"  "אוצרים  פרויקט  במסגרת 

ילדים בני 9-11, שנענו לקריאת "קול קורא" מהמוזיאון, יצאו למסע לימודי 

מפגש  מאפשרת  התערוכה  הנוכחית.  התערוכה  הוקמה  שבסופו  אוצרותי 

מחודש, טרי ורענן, של הצופה עם אוסף המוזיאון לאמנות עכשווית דרך עיני 

הילדים. עבודת הצילום-רישום  SL-B  המוצגת בתערוכה, עוסקות בשפת 

הסמנים בהקשר של טקסט מילולי כדימוי חזותי.

פורת.  עדיה  אוצרת:  ניצוצות.  קבוצתית:  בתערוכה  הצגה   .)2015( א'  עזרן, 

ירושלים: בניני האומה.

אריה  אוצר:  הבית.  תוצרת  קבוצתית:  בתערוכה  הצגה   .)2015( א'  עזרן, 

ברקוביץ. תל-אביב: מכללת לוינסקי.

עזרן, א' )2015(. ללא תאריך. אוצר: ד"ר מתי פישר. חולון: המכללה האקדמית 

לחינוך תלפיות.

לשואת  שנה   70 במלאת  תלפיות  במכללת  שנערך  הזיכרון  כנס  במסגרת 

מלחמת העולם השנייה, הציבה עזרן, באוצרות ד"ר מתי פישר, מיצב חזותי 

בשם "ללא תאריך" על רצפת האולם המרכזי של אולם מנחם. המיצב כולל 30 

קופסאות קרטוני ארכיב המיועדים לאריזה ולהובלה, חוצים בקו ישר ורציף 

המאזכרים  מחמר,  תינוקות  בובות-  דימויי  מונחים  קופסא  בכל  החלל.  את 

תנוחות  חברויות,  מוות,  בדידות,  שיח,  ישיבה,   – קיומיים  אנושיים  מצבים 

מכוסות  מנופצות,  או  שבורות  שלמות,  הבובות-תינוקות,  וכדומה.  שינה 

רצף  נעימות.  וחוסר  חמלה  כאב,  של  רגשי  בליל  ומשדרות  ובלכלוך,  בפיח 

קופסאות הקרטון יוצר נתיב לתנועה פיזית בחלל המעמת אותנו באמצעות 

קופסאות  השואה.  זיכרון  של  והמשמעות  התנאים  עם  הארכיון  מטפורת 
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יוצרות קשר בין הזיכרון לבין התנאים  הקרטון שבהן "ארוזות" הטראומות 

של אפשורו )תרבות הזיכרון ותנאי היסוד של השואה(. ארכיוני המסמכים 

רק  לא  מופנה  והמבט  ספציפיות,  טראומות  של  זיכרון  לארכיוני  הופכים 

למוות עצמו אלא גם למה שלא "נחווה כחיים". המיצב מתווה דרך לתשובה 

של עיסוק בזיכרון לא רק כטראומה של אובדן ומוות אלא גם כמאיץ לחיים 

ולהשלמה )אמנותית, דמיונית ומעשית( של מה שלא היה.

 עזרן, א'. ללא תאריך )ורסיה 2014(. 30 קופסאות ארכיב 27X33X39 ס"מ כל אחת. 

אורך ההצבה כ-15 מטר.

עזרן, א' )2014(. ר.ע. – ה' רעי לא אחסר )תערוכת יחיד(. אוצר: ד"ר אבנר בר 

חמא. הגלריה האחרת. חולון: מכללת תלפיות.

התערוכה כוללת הצבה של 3 רישומי ענק על נייר, הקרנת מצגת ו 6 עבודות 

בקרטוני מתנה. העבודות עוסקות בצירוף האותיות  ר.ע. שהינן שורש של 

רוע וכאב ובאותה עת גם חברות ורעות.

בתערוכה, סידרה של רישומי ענק שנעשו בתקופות שונות של סערת נפש 
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העבודות,  החיים.  מועקות  על  חדשה  להתבוננות  שהובילו  האמנית,  בחיי 

כשלעצמן, מייצגות מעין תיעוד ארכיוני של זיכרון. ביטוי חזותי של תיעוד 

והן  המוחשית  במשמעות  הן  ופרידה,  פחד  מוות  אובדן,  חווית  של  והנצחה 

במובן האלגורי. בתערוכה כבחיים, הזיכרון כשלעצמו, הינו אישי ואינטימי, 

אך לא בהכרח תואם את המציאות האובייקטיבית. העבודות, כמכלול וכפרט, 

אקספרסיבי  וספרותי,  כרונולוגי  ובדוי,  אמיתי   - מתעתע  זמן  ציר  על  נעות 

וייצוגי-טקסטואלי.

עזרן, א' )2015(. הצגה בתערוכה קבוצתית: גוג ומגוג. אוצר: יגאל גרוס והודיה 

שטרית, ירושלים: מוזיאון היכל שלמה.

באוצרות  בירושלים,  שלמה  היכל  במוזיאון  שהוצגה  ומגוג"  "גוג  בתערוכה 

של  ענקיות  רישום  עבודות  שלוש  עזרן  הציגה  שיטרית,  והודיה  גרוס  יגאל 

ומטרתן לחשוף מהות נשית  נפל שצוירו בתקופות שונות של חייה,  עוברי 

לא מצונזרת. 

וכאן  עובריות,  לתנוחות  האישה  דמות  בין  זהות  עזרן  יוצרת  בעבודתה 

חוויה   - עובר  נפילת  של  בטראומה  השניים,  בין  הזהות  את  מממשת  היא 

אינטימית שלא ניתנת להבנה חברתית, מעין זעקה אילמת. בתערוכה מקבל 

מכורבלת,  מאוחסנת,  אבודה,  פגועה,  עצמאית,  יישות  של  מקום  העובר 

מפוחדת ומבודדת, המזוהה עם כאבה האילם של האישה בחברה. 
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 עזרן, א'. רעות מס' 2. טכניקה מעורבת – רישום בפחם, קולאז' על נייר אריזה.

 115X270 ס"מ. 

 .272X115 .עזרן, א'. רעות מס' 4. טכניקה מעורבת – רישום בפחם. קולאז' על נייר אריזה

אוצר:  לתלפיות.  מורה  אמן  קבוצתית:  בתערוכה  הצגה   .)2014( א'  עזרן, 

אבנר בר-חמא. חולון: הגלריה האחרת, המכללה האקדמית לחינוך תלפיות. 

.21.11.14–10.9.14

העבודה כוללת צילום ותיעוד של שלבי ההתכה של שעווה מוצקה לנוזלית 

שקופים,  חומרים  על  שונים  בגדלים  מודפס  התיעוד  חשמלי.  מחבט  בתוך 



150

ובכדי לשמר  ומדעית  נוכחות טכנולוגית  כדי לתת לעבודה האקספרסיבית 

את חוסר הגבולות שבין מצב למצב. בדרך זו מערערת האמנית את הגבולות 

שבין סוגי מדיה שונים – רישום קווי, רישום בחומר, הצבה פיסולית או צילום.

ירושלים:  שפירא.  ותמר  גרוס  יגאל  אוצרים:  עצמי.  דיוקן   .)2014( א'  עזרן, 

מכללת אמונה.

העבודה מורכבת משתי  מסגרות עץ. באחת, תיעוד צילומי פגום,  ובשנייה  

סוגי  שני  של  ההצבה  תקופה.  באותה  האמנית  ידי   על  שנכתב  תמליל    -

התיעוד, זה לצד זה, מבליטה את הסירקולציה של הזיכרון בחוויה של ה'אני', 

כמרכיב גרעיני של הדיוקן העצמי בכל יחידת זמן.

ירושלים:  שפירא.  ותמר  גרוס  יגאל  אוצרות:  הוא.  ונהפוך   .)2013( א'  עזרן, 

מכללת אמונה.
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אבנר בר-חמא. הגלריה  ענבי, ק' )2013(. תערוכת יחיד: בערוב היום. אוצר: 
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–21.6.15 אביב.  תל  האמנים,  בית  בר-חמא.  אבנר  אוצר:  השומרון.  וצפון 

.23.6.15

בר-חמא.  אבנר  אוצר:  ונוף.  אדומה  גג  קורת   .)2016( קבוצתית  תערוכה 
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 . םו י ק נ ע מ ו ם  י ס ר פ

וסרמן, נ' )2016(. פרס מרדכי איש שלום של יד בן צבי לשנת 2017, על הספר: 

מימי לא קראתי לאשתי – זוגיות בחסידות גור.

מנימוקי הפרס:

הספר קורע צוהר מרתק לעולמה של חסידות גור, החסידות הגדולה בישראל 

כיום...מדובר במחקר ראשוני מסוגו... מתוך שפע הפרטים, שנאספו בעמל 

הן  חסידות  של  עולם  תמונת  לשרטט  המחברת  הצליחה  רב,  ובכישרון 

"בשבתה בביתה" הן ב"לכתך בדרך", במרחבים שונים ומגוונים.

דרך  פורצי  מצטיינים  למורים  המאה המוענק  מורה  פרס   .)2013( ע'  גרוסמן, 
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האוניברסיטה העברית. מטרת המלגה: קידום כתיבה ומחקר על 70 מכתבים 
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כבבואה למתרחש שנה אחרי השואה, הולנד.
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