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דבר   פתח 
  

במכללת  בקוב2 זה מצורפי� תקצירי המחקרי� המוצגי� ביו� הסגל החוקר

  . �24.1.2010 ב –" 10חוקרי� במכללה " –לוינסקי לחינו� 

נערכו על ידי חברי הסגל האקדמי במכללה וכ' על ידי בזאת המחקרי� המוצגי� 

  . שהונחו על ידי חברי הסגל האקדמי, ל תכניות התואר השניבוגרי� ש

  

המופיעי� לפי סדר הצגת� במושבי� של יו� , בקוב2 עשרי� וארבעה תקצירי�

  . בכל מושב מוצגי� ארבעה מחקרי�. המחקר

  

  : ואלה ה� המושבי�

 הלמידה וההערכה, של ההוראה "האופק החדש"  .א

 י�חשיבה והעשרה מוזיקלית בקרב יילודי� וילד  .ב

 מצוקות והתמודדות בחינו� ובהכשרה ומה שביניה�  .ג

 כיוו' מקוו' בלמידה ובשיח  .ד

 תרבות ודעת, חברה  .ה

 אמנות כהוראה והוראה כאמנות   .ו

  

אנו מודי� לחברי הסגל על תרומת� המחקרית להתפתחות האקדמית במכללה 

ומאחלי� לה� שעבודותיה� ישמשו בסיס ראיות עשיר ועדכני לפיתוח ולקידו� 

  .ו ה� עוסקי�בתחו� שב
  

  ,בברכה

ת נ עדה המארג ו הו י    :חבר
  

,           ר חנה עזר"ד
, ראש רשות המחקר
  ההערכה והפיתוח

,          ר יצחק גילת"ד
מרכז יחידת ההערכה 
, וחוקר ברשות המחקר
  ההערכה והפיתוח

,           ר רחל שגיא"ד
, חוקרת ברשות המחקר
  ההערכה והפיתוח

      
, עירית קופפרברג' פרופ
ר הוועדה לעידוד "יו

מרכזת מרכז , מחקרי�
וחוקרת ברשות  ק"שח

ההערכה , המחקר
  והפיתוח

, ר אריאל חורי�"ד
המשנה לראש המכללה 
  לענייני� אקדמיי�

,             ר עידית טבק"ד
ראש החוג לחינו� 
ולהוראה וראש בית 

  הספר לחינו�
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  10חוקרי� במכללה  –יו� סגל חוקר 
  424 חדר, 2010, רבינוא 24, ראשו� יו�

  תכנית יו� העיו� 

  
  עזר חנה ר"ד: מנחה

  והפיתוח ההערכה, המחקר רשות ראש
  

  קלה וארוחה התכנסות  12.30�11.30
  

   :והרצאה פתיחה דברי  13.15�12.30
  ת לוינסקי לחינו�מכלל נשיאת, קס� לאה' פרופ
 משת6 פעולה מחקר של המקרה – חברתית ומעורבות מחקר
  האתיופי יוצאי בקרב

  
  כנרי שלומית  13.30�13.15

 עבודה מהגרי של המוזיקלית החוויה: מוזיקלי מבט
    בישראל אפריקאיי�

                         
  :מקבילי� מושבי�   15.15�13.45

  

    וההערכה הלמידה, ההוראה של "החדש האופק"  :א מושב
  

  טבק עידית ר"ד  – ר"יו
  

  צורני�כה� ענת
 החדשה הלימודי� תכנית של הפעלתה הערכת – לימודי� תכנית של גלגולה
  הממלכתי בזר� היהודי החינו� של בהקשר) ג"תשס( במקרא

  
  שגיא רחל ר"וד גילת יצחק ר"ד, גונ� חוה

  מתמחות מורות של המבט מנקודת" חדש אופק" כניתת הערכת
  
  איו��ב� חיה ר"ד

  �"התנ מקצוע כלפי 'ו� 'ד בכיתות היסודי הספר בית תלמידי עמדות
  
  לביא�� הלל רבקה ר"ד
  המיוחד בחינו�  לבחירת� הוראה פרחי מניעי �  "העול� את נשנה ואתה אני"
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   וילדים יילודים בקרב ליתמוזיק והעשרה חשיבה  :ב מושב
       

  וולמן אמנון' פרופ – ר"יו
  
  חפר מיכל ר"ד

  מוטוריי��ופסיכו פיזיולוגי��פסיכו היבטי� – המוזיקל יילודי� תגובות
  
  אלקושי קהרב ר"ד

 מילוליות תגובות הבוח' מחקר? לילדי� ליתמוזיק ליצירה ילדי� מאזיני� כיצד
  לילדי� לפסנתר סיתקל ליצירה ילדי� של פיותוגר
  

  כה� דפנה
 לפרמטרי� ילדי� של תנועתיות ותגובות תנועתיי� דימויי�: ותנועה מוזיקה

  האזנה בעת מוזיקליי�
  

  ארלי� אמירה
 כניתת ומפעילי� המתכנני� לימוזיק תיכו' תלמידי לאצ ִהְתַ.,+ת תהליכי
  לילדי� ליתמוזיק העשרה

  
  
  

    ןשביניה ומה ובהכשרה בחינוך והתמודדות מצוקות  :ג מושב
  

  להמן- אלקד אילנה ר"ד – ר"יו
  
  עזר חנה ר"וד סגל שרית ר"ד

  להוראה המתכשר על והשלכותיו להוראה בהכשרה לח2
  
  ראובני תמי ר"ד

 ודרכי השפעה, שכיחות – היסודי הספר בבית מידי�תל בקרב אלימות
  האלימות קורבנות של ההתמודדות

  
  הס איתי ר"ד

 צרכי� ע� תלמידי� שילוב כלפי מנהלי� עמדות שבי' הקשר: בשילוב מנהלי�
  ספרי�הבית האקלי� את ותפיסת� המורי� עמדות לבי' ייחודיי�

  
  גילת יצחק ר"וד רוזנאו שרה ר"ד
 דואר של באספקלריה נוער בני מצוקות –" האצבעות בי' לי מתפרקי� החיי�"

  אלקטרוני
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  ובשיח בלמידה מקוון כיוון  :ד מושב
  

  חורין אריאל ר"ד -  ר"יו
  

  ברו��פורקוש אלונה
 ממחקר תובנות: בישראל ומדעי� מתמטיקה בהוראת התקשוב שילוב

SITES2006  
  
  שמילובי!� יהודית זיסקינדו גולדפוס קרול ר"ד

 התערבות תכנית באמצעות באנגלית מתקשה תלמיד של הלמידה לי�תה חקר
  ממוחשבת לימודי� בסביבת

  
  אשר אסתר
    משבר בעת לעברית האולפני� מורי של המקוו' "הקולקטיבי אני"ה בניית

  
  קופפרברג עירית' ופרופ לוט� צביה ר"ד

  חברתי� הרגשי בהקשרו מקוו' בעיות בשיח בהוראה מקצועי ידע התפתחות
  
  
    ודעת תרבות, חברה  : ה ושבמ

    

  מבורך מרים ר"ד – ר"יו
  
  פייגלשטיי� וטלי צימט� רוסו גילה ר"ד
 לחשיפת ככלי המטפורה – "ורוד ממתק" היא ובת "סטייק" הוא ב'

  הר� בגיל מגדריי� סטריאוטיפי�
  
  מירב נורית ר"ד

 לימודי� כניתת הבניית: אוניברסאלית לאוריינות לוקאלית אוריינות בי'
  ד"חב לקהילת המשתיי�, לבנות יסודי ספר�בית של המקרה  – וריינותבא
  

  ממשינה� מרינה רז, לאה בורובוי
  שונות ובקבוצות שונות בתקופות ישראל כלפי עמדות: הגלוי על הנסתר רב
  

  אביד� אביבה
 למורותהמדרש � יגות� ובדר� ניהול� של שני מנהלי ביתקווי דמיו' ושוני במנה

 1923�1912בי' השני� ביפו ש לוינסקי "ע
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  כאמנות והוראה כהוראה אמנות  :ו מושב
    

  מדן-רחל פרנקל' פרופ – ר"יו
  
  רחמ� יוספה ר"ד

  במקרא חווייתי�אמנותי פילולוגי עיו': חוויות לחוות, תמונות לראות
  
  גלושנקו# קלאודיה ר"ד

  ילדי� בג'ילדות  של יצירת' פרי בכוריאוגרפיות שמתבטאת כפי מוזיקלית חשיבה
  
  קואסטל רחל ר"ד

  קוק'היצ של האהבה ציפורי
  
  אביבי� ד� ויעל צימט� רוסו גילה ר"ד

  החינו� בשדה מחקרי ככלי המטפורי' הקולאז
  
  

   קפה הפסקת   15.25�15.15
  

 החוג, אפריקה ללימודי המסלול ראש, צבר גליה ר"ד    16.30�15.25
 תל אוניברסיטת, ואפריקה התיכו� המזרח של להיסטוריה

  אביב
, אפריקאי� עבודה מהגרי בקרב ולבנה יהודייה, ישראלית אזרחית"

   "איכותני במחקר אתיות ודילמות קשיי� – ונוצרי� זרי�
    
  

  הקהל ע� ודיו� הרצאה
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 של "החדש האופק"
 הלמידה, ההוראה

    וההערכה
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הערכת הפעלתה של  – גלגולה של תכנית לימודי�
 ) ג"תשס(ה במקרא תכנית הלימודי� החדש

  בהקשר של החינו� היהודי בזר� הממלכתי
  

             תכנית הוראה ולמידה ,).M.Ed(צורני �ענת כה�
  

המקו� שלימודי היהדות והמקרא תפסו בתכניות הלימודי� בחינו� היהודי 

תרבותיות  –ממלכתי השתנה  בהתא� לנסיבות הזמ' ולתמורות החברתיות 

הניסיו' המתמש� של מערכת החינו� לעצב דמות . יהמלפני קו� המדינה ולאחר

הובילה לחיפוש דרכי� לחיזוק הקשר של התלמיד למורשתו , "יהודי חדש"של 

ג� תכניות הלימודי� במקרא שנכתבו ). 1999, אקרמ'(התרבותית היסטורית 

המשיכו להדגיש יעד זה לצד הירידה במעמדו של  60 �לאחר הרפורמה בשנות ה

זו נמשכת בחינו� הממלכתי עד היו� ונותנת ביטוייה בצמצו� תופעה . המקרא

  ).2007, 2002, אמית(חומר הלימוד ושעות ההוראה 

  

על רקע תחושת חוסר שביעות הרצו' מתכניות הלימודי� במקרא בכלל ומהישגי 

תכנית ). ג"תשס(נכתבה תכנית לימודי� חדשה במקרא , ה בפרט"תכנית תשמ

שני� וע� הזמ' נתעוררו בי תהיות  6ינו� מזה הלימודי� מופעלת במערכת הח

, יתר על כ'. באשר לאופ' הפעלתה בזיקה לתנאי המציאות של המורה בפועל

לאור העובדה שאי' בספרות  המקצועית מחקר שדה שבדק הפעלה של תכנית 

חשבתי לבדוק מה קורה לכוונות ולרעיונות , לימודי� במקרא במגזר הממלכתי

לב תכנונה ועיצובה ועד לאינטראקציות לימודיות של המתכנני� בדר� מש

  .בכיתה

  

פרשני של �המשלב מחקר עיוני, פרשני בסוגו–המחקר הנוכחי הוא איכותני

מורות  3של  )case studies(ומתבסס על שלושה מקרי�  תכנית הלימודי�

  .המלמדות מקרא בחטיבת ביניי� ממלכתית

שלבי� במודל גודלאד פי רצ6 ה�הערכת ההפעלה של התכנית התבצעה על

הרמה , הרמה  הפורמאלית, הרמה האידיאלית: )Goodlad et al. ,1979(וחובריו 

  . הרמה ההפעלתית והרמה ההתנסותית, הנתפסת

  

ממצאי המחקר אפשרו לעמוד על המאפייני� של כל רמה קוריקולארית ולזהות 

שקדמה גורמי� מעכבי� שהביאו לשינויי� ברמה קוריקולארית אחת לעומת זו 

  . לזהות את הפערי� שנוצרו בהפעלת תכנית הלימודי�, לה ובתו� כ�
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הנתוני� מתארי� מצב של הפעלת תכנית הלימודי� המתווה דר� להוראת 

נראה שחוסר שביעות , ע� זאת. פלורליסטית ומשתנה, המקרא בחברה חילונית

 בתכנית האידיאלית, האחד: מרכזיי� הרצו' מיישומה מעוג' בשני מוקדי�

מעוג' בפער שבי' תפיסת המורות את תכנית , השני. העמוסה במטרות ותפיסות

השינויי� שזוהו תו� כדי . הלימודי� לבי' יכולת' לייש� את התכנית בפועל

תפיסת התפקיד , זהות המורה: הפעלת התכנית עוגנו במרכיבי יסוד דומיננטיי�

עו את איכות שקב, צורכי התלמיד וההקשר החברתי, והידע הפרקטי פדגוגי

נתגלו שלושה , בתו� כ�. ההפעלה ואת אופ' הסיגול ההדדי של תכנית הלימודי�

  . דפוסי הפעלה  של תכנית לימודי� אחת

  

המחקר מאפשר הצצה לעולמ' של שלוש מורות למקרא במגזר הממלכתי בעלות 

, זהות יהודית והשקפת עול� שונה המנסות להורות מקרא  בחברה רב תרבותית

פיתוח והערכה של תכניות , ת חשיבות מקומו של המורה בתכנו'ומאיר א

המחקר מעורר חשיבה אודות תפקידה של תכנית הלימודי� , כמו כ'. לימודי�

תוצאות . במקרא בעיצוב הזהות היהודית של התלמיד בעיד' פוסט מודרני

ביניי� � המחקר מתארות מצב של הפעלה בהקשר ספציפי של הוראה בחטיבת 

ות על חשיבות מחקר נוס6 לצור� הבהרת סוגיות שעלו תו� כדי וה' מצביע

  . המחקר

 

  :רשימת מקורות

          . עיו' בתכניות הלימודי� �הוראת המקרא בחינו� הכללי ). 2002(' י, אמית
ערכי� ומטרות בתכניות הלימודי� בישראל , )עורכי�(שנל ' הופמ' וי' בתו� ע

  .רכס: אב' יהודה). 264�239' עמ(

שח� ' צב' וד' י, יובל' בתו� י. המקרא בחינו� הישראלי הכללי). 2007(' י, מיתא
 4כר� , מבט אנציקלופדי �זמ' יהודי חדש תרבות יהודית בעיד' חילוני , )עורכי�(
  . כתר: ירושלי�). 298�290' עמ(

יובל למערכת החינו� , )עור�(פלד ' בתו� א. לעשות יהודי�. )1999(' ו, אקרמ'
  . משרד החינו� התרבות והספורט: ירושלי�). 247�240' עמ(' כר� א, בישראל

המזכירות הפדגוגית האג6 לתכנו' ופיתוח תכניות לימודי� , משרד החינו�
תכנית לימודי� במקרא . והפיקוח על הוראת המקרא בחינו� הממלכתי

  . ב"למערכת החינו� הממלכתית מג' הילדי� עד כיתה י, )ג"התשס(

Goodlad, J. I., Klein, M.F. & Tye, K.A. (1979). The domains of curriculum 

and their study. In J.I. Goodlad et al., Curriculum inquiry: The study of 

curriculum practice (pp. 43-77). New York: McGraw Hill.  
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מנקודת המבט של " אופק חדש"כנית הערכת ת
  מורות מתמחות

  
  ר רחל שגיא"דו יצחק גילת ר"ד, חוה גונ�

  
רפורמה חדשה במערכת החינו� שמיועדת לשפר את איכות  הוא "אופק חדש"

. להעלות את ההישגי� ולקד� את מעמד המורה, הקשר בי' המורה לתלמידי�

המחקר הנוכחי בח' תפיסות של מורות מתחילות כלפי רכיבי התכנית 

  . והשלכותיה על עבודת ההוראה

  

לת לבמכ' מורות חדשות שהשתתפו בסדנאות הסטאז �110הנתוני� נאספו מ

לא  �64מה' לימדו במסגרת אופק חדש ו 46, ט"לוינסקי לחינו� בשנת תשס

המשיבות ענו על שאלו' מובנה שכלל ג� שאלה פתוחה . לימדו במסגרת התכנית

  . בנוגע ליתרונות ולמגבלות של התכנית

  

ות רצו' כללית מההשתתפות י של שביעיהממצאי� הצביעו על רמה גבוהה למד

  �התכנית נתפסה כבעלת תרומה משמעותית בשלושה היבטי� ". אופק חדש"ב

כבר בתו� השנה הראשונה לעבודה  � מעמד המורה והישגי התלמידי�, שכר

א� כי הערכת התרומה של השכר נתפסה כגבוהה יותר מאשר , במסגרת התכנית

המורה קשור לשביעות הרצו' שהשיפור במעמד , עוד נמצא. ההיבטי� האחרי�

הכללית מ' העבודה א� לא לכוונה להתמיד בעבודת ההוראה ואילו הערכת 

התרומה של התכנית להעצמת התלמידי� קשורה לכוונה להתמיד בעבודת 

החיסרו' השכיח של התכנית הוא ניצול חלקי של שעות השהייה בבית .  ההוראה

. השלי� ביצוע משימות בביתהספר אשר עלול ליצור עומס יתר בשל הצור� ל

אופק "ההשוואה בי' שתי הקבוצות העלתה שהמתמחות שלימדו במסגרת 

דיווחו על פחות קשיי� , הביעו שביעות רצו' כללית גבוהה יותר מהעבודה" חדש

הקשורי� במעמד' כמורות חדשות והביעו מחויבות גבוהה יותר להתמיד 

  . בעבודת ההוראה

  

הגשת עזרה למורות בנוגע לניצול יעיל . א: צותמ' הממצאי� עולות שתי המל

בדיקת צרכי� של המורות לגבי העבודה . ב. יותר של שעות השהייה בבית הספר

  .הפרטנית והתאמת ההכשרה במכללה בנושא זה על פי הצרכי� שיאותרו
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          'ו� 'עמדות תלמידי בית הספר היסודי בכיתות ד
  �"כלפי מקצוע התנ

  
  �איו�ר  חיה ב�"ד

  

מצוי בתהלי� מהיר של , כמקצוע חשוב ומקובל על לומדיו, �"מעמדו של התנ

רוש� זה מתבטא בשיח הציבורי והתקשורתי והוא מועצ� לאור� של . פיחות

  . מחקרי�

  

כלפי , ו�בכתות ד, ס היסודי"המחקר הנוכחי יועד לבחינת עמדות תלמידי ביה

  . המקצוע

ית המקצוע מתחילה בגילאי בית שדחי, קבוצת גיל זו נבחרה מתו� ההערכה

  .הספר היסודי

  :שאלות המחקר התמקדו בשלושה היבטי�

  .�"ו כלפי לימוד מקצוע התנ�בעמדות התלמידי� בכיתות ד .1

בנימוקי� בה� משתמשי� התלמידי� להסביר את עמדותיה� כלפי מקצוע  .2

 .�"התנ

 ).ו� ד(� תלויות בשכבת הגיל "א� עמדות התלמידי� כלפי מקצוע התנ, בשאלה .3

  

והנתוני� נאספו באמצעות שאלו' , שיטת המחקר שננקטה הייתה כמותית

נכללה בשאלו' שאלה פתוחה , בנוס6. מובנה שפותח במחקר מקדי�

שלא נית' היה להביע� , שבאמצעותה התלמידי� הביעו עמדות ומחשבות

 . בשאלות הסגורות

, ספר שוני�ו מששה בתי  ,ה ,תלמידי� משכבת הכיתות ד 453במחקר נטלו חלק 

  . בחירת בתי הספר הייתה אקראית. במגזר העירוני, מהחינו� הממלכתי

  

יחס חיובי , בשכבות הגיל שנבחנו, ממצאי השאלו' מעידי� כי לרוב התלמידי�

ע� זאת ניכרי� סדקי� ראשוניי� שבכוח� לנבא את המהפ� . �"למקצוע התנ

   1.בת הביניי�ביחס למקצוע ואת הכירסו� במעמדו במהל� הלימודי� בחטי

  

שראוי לעצור את הסח6 כבר בבית הספר , המסקנה שעולה מ' המחקר היא

  .להתמקד בנקודות החולשה והחוזק ולטפל בה', היסודי
  

                                                
, האג6 לתכניות לימודי�, משרד החינו� והתרבות, סקר הישגי� ועמדות, פדואה' מ  .1

בינוי , )עור�(יעקובי ' ד, "� בבית הספר הכללי"מקומו של התנ", שקדי' א; ו"ירושלי� תשמ
 . 109, ס"ירושלי� תש, מאגנס, האומה
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 – "אני ואתה נשנה את העול�"

  מניעי פרחי הוראה לבחירת� בחינו� המיוחד
  

  לביא��ר רבקה הלל"ד
  

יש מקו� לחקור את במכללות להוראה אנו עדי� במש� השני� לתופעה ש

התופעה היא ריבוי פוני� להוראה בחינו� מיוחד . מקורותיה ומשמעויותיה

ובהתחשב בכמות האוכלוסייה בעלת , ס האחרי�"בהשוואה למסלולי בתיה

          מחקר זה הוא המש� למחקר קוד� . הצרכי� המיוחדי� במערכת החינו�

משפחתית הייתה אחד המניעי� כי שונות אישית או , בו נמצא) 2003הלל לביא' (

נתו' זה לא היה כלול בשאלת המחקר . המרכזיי� בפנייה ללימודי חינו� מיוחד

מחקרי� רבי� בחינו� דנו במוטיבציה של פנייה  .א� עלה בבירור מ' הממצאי�

מטרת . אול� בחינו� המיוחד כמעט ולא נחקר נושא זה, להוראה בחינו� רגיל

) משתתפי� 20(מה הניע פרחי הוראה , ורי חיי�באמצעות סיפ, מחקר זה לבחו'

ניתוח החומר בוצע . כלי המחקר הוא אוטוביוגראפיה. לבחור בחינו� המיוחד

  . בגישת ההשוואה המתמדת

  

מהנרטיבי� מצטיירת תמונה של סטודנטיות חדורות מוטיבציה שמרבית' הגיעו 

לק' לקויות ח. שונות אישית או משפחתית �ממקו� מאוד אישי לחינו� המיוחד

דבר שהביא אות' להתנסות , חלק' אחיות לילדי� ע� צרכי� מיוחדי�, למידה

המורות באות להוראה . בשלבי� מוקדמי� של חייה' בטיפול בו חוו הצלחה

ולעיתי� מתו� רצו' לחוויה מתקנת , לעיתי� מתו� כוונה לשנות את המערכת

תתפות ציינו חלק מהמש. לעצמ' לאחר תחושה של כשלו' במערכת הרגילה

  .השפעה של מורי� מיוחדי� שהשפיעו עליה' כמודלי� להזדהות

  

כל המשתתפות העידו על עצמ' כבעלות תכונות ויכולות אישיות הקיימות בה' 

, מחויבות, יצירתיות וגמישות: תכונות כגו'. שדרבנו אות' להגיע למקצוע זה

ו� המיוחד מרבית המשתתפות תופסות את החינ. רגישות ואמפטיה, סבלנות

כאשר חלק' רואות בלימודי ההוראה שלב , כמשמעותי יותר מהחינו� הרגיל

  .בדר� ללימודי תרפיה למיניה�

  

לבי' מניעי , נמצא שוני בי' מניעי סטודנטי� להורות בחינו� המיוחד, לסיכו�

שחווי� , נראה כי חווית התיקו'. סטודנטי� לחינו� הרגיל המדווחי� בספרות

, חזקה ומשמעותית יותר מגורמי� פוליטיי�, מיוחד סטודנטי� לחינו�

  .תדמיתיי� או אחרי� המשפיעי� היו� על מיעוט פוני� לחינו� הרגיל
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 והעשרה חשיבה 
 יילודי� בקרב ליתמוזיק

   וילדי�
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                                     –ה מוזיקתגובות יילודי� ל
  יי�מוטור�פיזיולוגי� ופסיכו� פסיכו היבטי�

 

  ר מיכל חפר"ד
  

לית הפ� בשני� האחרונות לאב' דר� ג� בעול� מוזיקהמחקר העוסק בתפיסה 
, ולוגי�מוזיק, נוירולוגי�, פסיכולוגי�. לימוזיקהמחקר של החינו� ה

ה מביני� כיו� את החשיבות מוזיקה ומורי� למוזיקמטפלי� ב, פיסיקאיי�
מחקר זה מתמקד . לית בשלבי� הראשוני� לחיי�מוזיקשבמחקר התפיסה ה

ליות של יילודי� זמ' קצר לאחר לידת� וחוקר את תגובותיה� מוזיקבתגובות 
לית ובעיקר את יכולת� מוזיקה במטרה להבי' את תהליכי תפיסת� המוזיקל

ה מוזיקמחקרי� רבי� מראי� כי יילודי� מגיבי�  ל. המוזיקלארג' צלילי� ל
, שנפילד(באופ' פיזיולוגי  תגובות אלה באות לידי ביטוי). 2002, סטנדלי(

, ורפ'בול ות, טריהאב(וג� באופ' גלוי ונראה לעיי' ) 2003, טריהאב וטקאיוקי
מחקרי� קודמי� א6 מניחי� כי תינוקות מארגני� במוח� צלילי� ). 1984

א6 , ה ולא רק מגיבי� לגירוי אקוסטי כלשהוא יחד ע� זאתמוזיקאקוסטי� ל
  .יילודי� בתקופה הראשונה לחייה� אחד מהמחקרי� לא חקר היבט זה ע�

   
מחקר זה בודק הא� ישנו הבדל בתגובות התינוקות לצלילי� מאורגני� 

לבי' צלילי� לא מאורגני� אשר , קטע מתו� יצירה מאת מוצארט: לדוגמא
בהצגת מחקר זה אתמקד בניתוח .  הופקו  באופ' רנדומלי בעזרת תוכנת מחשב

י ניתוח כמותי של גלי "הידיי� אשר נתמ� עאיכותני של הבעות הפני� ותנועות 
תוצאות המחקר מראות כי  התינוקות הגיבו באופ' שונה בזמ' ). ג.א.א(המוח 

בניתוח . ה הרנדומאלימוזיקלעומת קטע ה" מוצארט"ה מאת מוזיקהשמעת ה
תנועות הידיי� נצפו תנועות סיבוביות טבעיות אשר התאימו במשכ' לאור� 

לית מוזיקתוצאות אלה תומכות בהנחה כי פעילות , �לפיכ.  לימוזיקהמשפט ה
מציינת כי ) 2003(סנדרה טריהאב . קוגניטיבית קיימת כבר ביו� הלידה

מילולי דומה באופ' �לית קוגניטיבית של פעוטות בשלב הקד�מוזיקמיומנות "
ה במש� שני� מוזיקליות של מאזיני� אשר נחשפו למוזיקמפתיע למיומנויות 

שאפשר להחיל קביעה זו ג� על יילודי�  בשלב , מצביע על כ� מחקר זה". רבות
  .הראשוני לחייה�

 
Shenfield, T., Trehub, S. E., Takayuki, N. (2003). Maternal singing 

modulates infants‘ arousal. Psychology of Music 31 (4), 365-375. 

Standley, J. (2002). A meta-analysis of the efficacy of music therapy for 

premature infants. Journal of Pediatric Nursing, 17(2), 107-113. 

Trehub, S. E., (2003). The developmental origins of musicality. Nature 

Neuroscience, 6 (7), 669-673. 

Trehub, S., Bull, D., Thorpe, L. A. (1984). Infants‘ perception of melodies: 

the role of melodic contour. Child Development, 55, 821-830. 
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? לית לילדי�מוזיקכיצד מאזיני� ילדי� ליצירה 
יות וגרפיות של ילדי� מחקר הבוח� תגובות מילול

  סית לפסנתר לילדי�ליצירה קל
  

  ר רבקה אלקושי"ד
  

בודק את עול� המטפורות והדימויי� של ילדי ג' ותלמידי בית  2המחקר הנוכחי
, המוזיקרי כפי שהוא מתבטא בהפקותיה� המילוליות והגראפיות בשיעו, ספר

המחקר מתמקד בהשפעת הגיל על . בעקבות האזנה ליצירה קלאסית לילדי�
החיוויי� המילוליי� והגראפיי� הספונטניי� של הילדי� בעקבות האזנה 

מתו� הסויטה הידועה  )Berceus des éléphant( "שיר ערש לפיל: "ליצירה
                    מאת המלחי' הצרפתי קלוד דביסי" פינת הילדי�"לפסנתר סולו 

)Claude Debussy( .'היצירה הולחנה והוקדשה לבתו בת השלוש של המלחי ,
  . דקות 3:53ואורכה 

  
: מחמש ערי� בישראל' ג -ו' ב', ילדי ג' ותלמידי כיתות א 207במחקר השתתפו 

הילדי� האזינו ליצירה מספר  .בית שמש והרצלייה, חולו', אביב�תל, נס ציונה
שלוש קטגוריות תפיסה . את רשמיה� באופ' מילולי וגראפי פעמי� והביעו

) Associative responses( תגובות אסוציאטיביות) 1: (עיקריות עלו מ' הנתוני�
תגובות מסוג . תחושות ותכני� סיפוריי�, דימויי�, שביטאו רעיונות מטפוריי�

 מאליותתגובות פור) 2(; תוכניתית וסימבולית�ליתמוזיקזה מרמזות על תפיסה 
)Formal responses( שימוש , הכוללות התייחסות לאירועי צליל �לעיתי� תו

ומושגי , גוו', עוצמה, כיוו' מלודי, ריתמוס, כגו' טמפו, לי מוסכ�מוזיקבמינוח 
הכוללות ייצוגי�  )Combined responses( תגובות משולבות) 3(; ארטיקולציה

  .  אסוציאטיביי� ופורמאליי� בכפיפה אחת
  
וצאות המחקר מראות רוב משמעותי להפקות אסוציאטיביות בכול רמות ת

כ' תגובות אסוציאטיביות הולכות ופוחתות בהדרגה ע� �פי�על� א6 .הגיל
ות תגובות פורמאליות ותגובות משולבות נמצאו ספוראדי. ההתקדמות בגיל

לי פורמאלי מוזיקהמחקר מראה שקיי� ידע  .ובלתי עקביות בכול רמות הגיל
י� בקרב ילדי� צעירי� בגילי� שוני� א� לא נמצאה מגמה ברורה בתגובות מסו

חקירת תגובותיה� של ילדי� . הפורמאליות והמשולבות הקשורה בהשפעת הגיל
לית קלאסית שהולחנה עבור ילדי� שופכת אור על תפיסותיה� מוזיקליצירה 

שיות לכ� יש השלכות מע. ליות ויכולות ההסמלה הספונטאניי� שלה�מוזיקה
למורי� ומורי מורי� : לי  וה' לתחו� הקומפוזיציהמוזיקה' לתחו� החינו� ה

ה מוזיקה המלמדי� יצירות קלאסיות לילדי� ולמלחיני� המחברי� מוזיקל
  . לילדי�

                                                
  .אביב�תל, המחקר התבצע בתמיכת הוועדה לעידוד מחקרי� במכללת לוינסקי לחינו�  .2
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 ותגובות תנועתיי� דימויי�: ותנועה מוזיקה
          מוזיקליי� לפרמטרי� ילדי� של תנועתיות

  3האזנה בעת
  

  הספר לחינו� מוזיקלי בית ,דפנה כה�
  

חושיות המושתתות על היכולת � מוזיקה מעוררת מספר רב של אסוציאציות בי'

, לפחות בחלקה, יכולת זו. לאתר דמיו' בי' מידע המגיע דר� חושי� שוני�

. מתפתחת בילדות המוקדמת ומהווה בסיס לתהליכי� קוגניטיביי� חשובי�

קה מעוררת דימויי� קיימת הסכמה רחבה על העובדה שהאזנה למוסי

 תיאורטיי�, חקרי� רבי�תופעה זו עולה ממ. ויזואליי� וקינסתטיי�

  .ואמפיריי�

  

דר� תגובותיה� , המחקר הנוכחי בודק  את הקשר בי' מוזיקה לתנועה

בנוס6 מחקר זה בוח' את ; התנועתיות של ילדי� לפרמטרי� מוזיקליי�

על ידי השוואה בי' , זיקההקורלציה בי' תגובות מילוליות ללא מילוליות למו

האסוציאציות התנועתיות של הנבדקי� לבי' התנועות שה� מבצעי� בפועל בעת 

  .האזנה

  

בו הושמעו , השתתפו בניסוי) 8בני  60 – 5בני  46(ילדי� משתי קבוצות גיל  106

טמפו , גובה צליל: קטעי� מוזיקליי� בה� אחד הפרמטרי� המוזיקליי�

הגברה , האצה והאטה, עליה וירידה(ולט ודינאמיקה משתנה באופ' ב

". בתנועות מתאימות"הילדי� התבקשו לתאר את המוזיקה ). והחלשות

שופטי� על פי  3תנועותיה� צולמו במצלמת וידאו ונותחו מאוחר יותר על ידי 

). Laban Movement Analysis(קטגוריות הלקוחות משיטת לב' לניתוח תנועה 

                                                
. ESCOM 2009 Young Research Award:  בינלאומית בתחרות ראשו' בפרס זכה המחקר  . 3

 European Society for the Cognitive Sciences of �ה של הכנס במסגרת נערכה התחרות

Music חוקרי� 78. האחרו' אוגוסט בחודש שבפינלנד יובסקילה בעיר השנה שהתקיי� 
 בשנה הדוקטורט לימודי את שסיימו או דוקטורנטי�( העול� ברחבי מאוניברסיטאות

 המוזיקלית הקוגניציה בתחו� הראשונה מהשורה חוקרי�. בתחרות השתתפו) האחרונה
  .השופטי� חבר בי' היו, סלובודה ו''ג' פרופ וביניה�
   Musicae Scientiae: החשוב העת בכתב המאמר של עתידי פרסו� הוא הפרס

 אביב�תל באוניברסיטת הדוקטורט לימודי במסגרת שלי התיזה ודתמעב חלק הוא המחקר
  .אית' זהר' פרופ של בהנחייתו

 https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/20138?top=123456789/20859: למאמר קישור
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ולבחור את המילי� , לא שאלו' בזמ' ההאזנהה� התבקשו למ, בניסוי נוס6

  . המתאימות לתיאור הקטע הנשמע

  

הממצאי� מגלי� שפרמטרי� מוזיקליי� שוני� מעוררי� תגובות תנועתיות 

ג� כיוו' השינוי בפרמטר המוזיקלי מתקשר ע� כיוו' השינוי . במימדי� שוני�

בוצות הגיל אמנ� אי' הבדל בי' שתי ק, לגבי השפעת הגיל. במימד התנועתי

מה , ניכרת השפעה בבחירת הכיוו' בכל מימד תנועתי, בבחירת המימד התנועתי

שלבי שבו קשרי� כללי� בי' מימדי� מוזיקליי� לבי' � שמרמז על תהלי� דו

א� קשרי� בי' כיוו' השינוי בפרמטר , מימדי� תנועתיי� מתפתחי� מוקד�

  .המוזיקלי לבי' כיוו' התנועה מתפתחי� מאוחר יותר

  

על ידי תמיכה , למחקר זה השלכות על תיאוריות על המשמעות המוזיקלית

תנועתיי� של המוסיקה �המכירה בפוטנציאל הגלו� באלמנטי� הפיזיי�בגישה 

שכ' תגובותיו התנועתיות  ,החינו� המוזיקליובעיקר לתחו�  .להבנת משמעותה

ו' ה' אמצעי יעיל לחקירת תהליכי הארג, של הילד בעת האזנה למוזיקה

ורבאלי מאפשר עקיפה �המדיו� הלא. מהיבט התפתחותי והתפיסה המוזיקליי�

של הבעיות הקשורות במגבלות השפה המתעוררות במחקרי� המבוססי� על 

  .דיווחי� ורבאליי� בלבד
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לי מוזיקתהליכי ִהְת1ַ/.ת אצל תלמידי תיכו� 
לית מוזיקכנית העשרה המתכנני� ומפעילי� ת

  לילדי�
  

  4�אמירה ארלי
  

 תכניתהמחקר עוקב אחר תהליכי� המלווי� את התפתחותה הראשונית של 
ה בתיכו' הניסויי מוזיקמורה ל. לימוזיקהעשרה חדשנית בתחו� החינו� ה

ב "בנתה יחד ע� קבוצה של עשרה תלמידי כיתה י' ישיבת כינור דוד'לי מוזיקה
ידי� התלמ. לית בשיטה של תלמידי� מלמדי� תלמידי�מוזיקהעשרה  תכנית

ליות בבתי ספר יסודיי� של הקהילה הסובבת מוזיקתכננו והעבירו פעילויות 
' פ מ"ע(המורה החוקרת עקבה אחר תהליכי התבנות . לאומי�בתו� המגזר הדתי

מנחי� במהל� �שעברו על התלמידי� –תהליכי צמיחה ושינוי  –) 1985, כספי
חקר מבוססת על המוצגת במ תכניתה. תכניתהביצוע והערכת ה, שלבי התכנו'

כאשר , גישה של למידה התנסותית ברוח הגישה הקונסטרוקציוניסטית בחינו�
המורה היא יוזמת ההזדמנות והתלמידי� ה� הבוני� את ההתרחשות 

המחקר . הלימודית בעבודה אישית וקבוצתית היוצאת אל מחו2 לכותלי הכיתה
בתהליכי�  ומתמקד, מתבונ' מעבר לתוצר הממשי המתממש בפעילויות עצמ'

במהל� שנת  תכניתהחברתיי� והרגשיי� שעברו על משתתפי ה, האישיי�
  .הפעילות הראשונה

  
לי וג� בזה מוזיק�מהנתוני� עולה כי אכ' התרחשה למידה ג� במישור המקצועי

קבוצת הנחקרי� שהשתתפו בפרויקט עברה תהלי� של גיבוש . פנימי�האישיותי
העשייה . סגורה וייחודית) 2006, ינאי�אפשטיי'" (קהילת שיח"והפכה ל
ההתמודדות ע� קשיי� והעיסוק המשות6 ברפלקסיה אישית , המשותפת

וקבוצתית יצרו סביבה לימודית אינטימית שהיוותה קרקע פורייה לצמיחה 
מנחי� להוציא מעצמ� יותר �הכריחה את התלמידי� תכניתהפעילות ב. אישית

עמידה זו . יאות שמחו2 לכיתהוהעמידה אות� אל מול המצ, ממה שהיו רגילי�
ה בחייה� מוזיקעוררה בה� חשיבה על נושאי� מהותיי� כמו מקומה של ה

  . חשיבות הנתינה ועוד, נזילותו של הזמ', בהווה ובעתיד
  

   :רשימת מקורות

אנליזה ? האמנ� משימה אפשרית –הכשרת מורי� . )2006( מילי, ינאי�אפשטיי'
      .�80�70 עמודי ,10 ארגונית

  .   אקדמו': ירושלי�. גישות המעבר להתחנכות יוצרנית - י"מה. )1985( ד"ספי מכ

האוניברסיטה : ירושלי� .גישות מעבר להתחנכות יוצרת .)1985( 'מ, כספי
  .העברית בירושלי�

                                                
בלימודי התואר " לימוזיקחינו� "ר  עפרה ענבר במסגרת התכנית "מחקר נער� בהנחיית דה  .4

 .השני במכללת לוינסקי
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 והתמודדות מצוקות
      ובהכשרה בחינו�
    �שביניה ומה
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לח! בהכשרה להוראה והשלכותיו על המתכשר 
  אהלהור

  

 ר חנה עזר"דו ר שרית סגל"ד
  

לח2 הנובעי� ממקורות הקשורי� �תקופת ההכשרה להוראה מהווה צומת מצבי

המחקר הנוכחי בח' את מוקדי הלח2 . בלימודי� ובחיי היומיו� של הסטודנטי�

דפוסי ההתמודדות ע� מצבי� אלה והשפעת , במהל� ארבע שנות ההכשרה

שמשתקפת במוטיבציה להוראה  הלח2 על תחושת הרווחה המקצועית כפי

  .ובתחושת המסוגלות העצמית אצל סטודנטי� בישראל ובפינלנד

  

       מתוכ� מישראל  526, סטודנטי� ממכללות להוראה 668במחקר השתתפו 

  .מפינלנד �142 ו

  

  נמצא שבאופ' כללי עוצמת הלח2 הכללי בקרב המשתתפי� מישראל גבוהה 

י הלח2 העלה ארבע קטגוריות שמסודרות מצב מיפוי משל המשתתפי� מפינלנד

. לחצי� אקדמיי�> תחושת בדידות > פחד קהל > לחצי� חיצוניי� : הירארכית

עוד נמצא כי הלחצי� משפיעי� באופ' דיפרנציאלי על שני ההיבטי� של הרווחה 

המוטיבציה לעסוק בהוראה מושפעת מהלחצי� האקדמיי� : בהכשרה להוראה

אי' . מלח2 בעל אופי ממוקד יותר של פחד קהל והמסוגלות העצמית מושפעת

הבדלי� בי' הקבוצות בתפיסת רמת האושר והרווחה המקצועית וה' ברמה 

א� משתתפי המחקר מישראל תופסי� את המסוגלות העצמית . גבוהה �בינונית

שלה� בהוראה ברמה גבוהה יותר מהמשתתפי� מפינלנד והמוטיבציה שלה� 

  .להוראה נמוכה יותר

  

פורמאלית �נמצא כי הנכונות לפנות לעזרה בלתי, דפוסי התמודדותאשר ל

באופ' כאשר , קשורה למוטיבציה גבוהה להוראה ולתחושה של מסוגלות עצמית

כללי המשתתפי� מפינלנד פוני� לעזרה יותר מהמשתתפי� מישראל לכל 

  .מקורות העזרה

  . העבודה מפרטת המלצות שנגזרות מ' הממצאי�
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   – היסודי הספר בבית ידי�תלמ בקרב אלימות
  קורבנות של ההתמודדות ודרכי השפעה, שכיחות

  האלימות
  

  ראובני תמי ר"ד
  

המחקר בוח' את תפיסותיה� של תלמידי� ומורי� את האלימות בקרב 

התלמידי� בבית הספר היסודי ומתמקד בהשפעת התופעה על התלמידי� 

מקצועית משתמשי� בספרות ה. דרכי ההתמודדות ויעילות העזרה, והמורי�

הצקה והטרדה כאשר המשות6 ביניה� קיי� , תוקפנות, במושגי� אלימות

הפרת , ומנטאלי/ומילולי או/או, שימוש בכוח פיזי: במספר מאפייני� כגו'

הגדירו את ) 2006(בנבנישתי ואחרי� . נורמות וכללי� חברתיי� ופגיעה בזולת

 רגשית או פיזית �  לפגוע כל התנהגות מכוונת שמטרתה"האלימות הבית ספרית 

   ).5' ע" (הספר�או בציוד בית, ברכוש�, בית הספרבאנשי  �

  

                   : ל בהקשר צוות וחברי תלמידי� של תפיסות בודקות המחקר מטרות

 דרכי בחינת. ג האלימות השפעת. ב הספר בבית האלימות דפוסי שכיחות. א

 .לתלמידי� נתהנית העזרה יעילות בחינת. ד ההתמודדות

  

 ו�ד בכתות הלומדי� ממלכתיי� ספר בתי 12 �מ תלמידי� 891 השתתפו במחקר

 לצור� במיוחד פותחו שאלוני� שני. ספר בתי מאות� חינוכי צוות חברי 66 � ו

  . ואיכותניי� כמותיי� כלי� של שילוב נעשה הנתוני� ובאיסו6 המחקר

  

 הספר בבית בטוחי� מרגישי� אינ� מהתלמידי� 63% �ש מראי� הממצאי�

 ברמה אלימות על מדווחי� מהתלמידי� 57% וכי מאד רבה ובמידה רבה במידה

 על טווח ארוכת השפעה שלאלימות נמצא.  ספר� בבית מאד וגבוהה גבוהה

 הרגשי ובמצב� המוגנות בתחושת פוגעת עקיפה או ישירה אלימות, התלמידי�

 ע� התלמידי� של חהשכי ההתמודדות דפוס. התלמידי� של והקוגניטיבי

 תגובה' ולבסו6' מתגובה הימנעות' מכ' לאחר', אלימה לא תגובה' הוא האלימות

. ורגשית מינית אלימות ע� בעיקר התמודדות דרכי חסרות לתלמידי�. 'אלימה

 בכוחות האלימות ע� להתמודד מאשר למבוגר לפנות נוטי� התלמידי� רוב

 ואת הספר בבית האלימות את ותוהצו התלמידי� תפיסות בי' פער קיי�. עצמ�

  .לתלמידי� המוגשת העזרה יעילות
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מגור� מקצועי בהתאמת לאור הממצאי� מומל2 שבתי הספר יקבלו הדרכה 

של הגורמי�  תו� כדי הרחבת האוטונומיה, ס וצרכיו"למאפייני ביה תכניתה

. בטיפול בתלמידי� התוקפני� ובקורבנותיה� כאחד החינוכיי� בבתי הספר

יצור מסגרות תומכות לתלמידי� אליה' יוכלו לפנות באופ' דיסקרטי מומל2 ל

כמו ג� פתיחת ערוצי עזרה נוספי� להורי� , טיפול ומעקב, לש� דיווח

חשוב שהמכללות להכשרת מורי� תכלולנה בתהלי� ההכשרה . ולתמידי�

ובנוס6 שהעבודה המעשית של הסטודנטי� בבתי , למידה מעמיקה של הנושא

 .  תנסות בטיפול בילדי� התוקפני� ובקורבנות האלימותהספר תכלול ה

  

  :רשימת מקורות

אלימות במערכת החינו�  ).2006(' ר, ואסטור' מ ,כסאברי�חורי', ר ,בנבנישתי
האוניברסיטה העברית : ירושלי�. דוח ממצאי� מסכ�: ה"תשס –בישראל 

  .בית הספר לעבודה סוציאלית, בירושלי�
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� עמדות מנהלי� כלפי הקשר שבי: מנהלי� בשילוב
שילוב תלמידי� ע� צרכי� ייחודיי� לבי� עמדות 

 ספרי�המורי� ותפיסת� את האקלי� הבית
  

  ר איתי הס"ד
  

הקשר בי' עמדות המנהל ודמותו החינוכית לבי' תפיסת האקלי� הבית ספרי 

זוהה במחקרי�  � ועמדות המורי� ביחס לשילוב וכמו כ' ג� להצלחת השילוב 

עדיי' קיימת מחלוקת בי' , ע� זאת). 2003, לייזר ורייטר, אבישר(בעול� ובאר2 

חוקרי החינו� לגבי אפיונו של דפוס הניהול שממכס� את הצלחת שילוב� של 

  ).Reiter, 2009( תלמידי� ע� צרכי� ייחודיי�

  

מטרת המחקר המרכזית הייתה לברר הא� קיי� קשר בי' עמדות המנהלי� 

דות המורי� כלפי השילוב ותפיסת� את האקלי� ביחס לשילוב וניהולו לבי' עמ

  .הבית ספרי

  

. בתי ספר שוני� בישראל �38 מורי� מ �195מנהלי� ו 38המחקר נער� בקרב 

למנהלי� ולמורי� . בבתי הספר הללו משתלבי� תלמידי� ע� צרכי� ייחודיי�

הועברו שאלוני עמדות כלפי השילוב ובנוס6 הועברו למורי� שאלוני� לתפיסת 

  .י� הבית ספריהאקל

  

ממצאי המחקר העלו כי עמדות חיוביות של המנהלי� כלפי השילוב וניהולו 

בנוס6 נמצא כי דפוס  .קשורות ע� עמדות חיוביות של המורי� כלפי השילוב

מנהל הקשור לתפיסות מוריו את השילוב כחיובי עשוי להכיל מאפייני� אשר 

מנהל  כ� נמצא הדפוס של .בולטי� בה� בעת ובעונה אחת ניגודיות וג� השלמה

, אשר באותה עת מוריו חווי� אותו כמנהל אשר נות' אוטונומיה למורי� ריכוזי

  .בהתאמת תכניות לימודי� עבודה משת6 פעולה ומשקיע

  

  : רשימת מקורות

סגנו' הניהול כגור� מכוו' ביישו� שילוב ). 2001(' י, ולייזר' ש, רייטר ,'ג, אבישר
         ,)2(, 16, סוגיות בחינו� המיוחד ובשיקו�. המיוחד תלמידי� חריגי� בחינו�

16�5.  

Reiter, S. (2008). Disability from a Humanistic Perspective: Towards a 

Better Quality of Life. NY: Nova Science Publishers. 
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מצוקות בני  �" החיי� מתפרקי� לי בי� האצבעות"
  קטרונינוער באספקלריה של דואר אל

  
  ר יצחק גילת"דו ר שרה רוזנאו"ד

  
בני נוער רבי� שנתוני� במצוקות נפשיות נמנעי� מפנייה למקורות עזרה 

הסביבה המקוונת מציעה אפשרויות . מסורתיי�  בגלל בושה וחשש מחשיפה

למת' עזרה זמינה בתנאי� של אנונימיות ומהווה מקור אטרקטיבי לפניות 

העבודה הנוכחית התמקדה בתהליכי� של . תצעירי� במגוו' מצוקות נפשיו

  : ובחנה שלוש שאלות, עזרה נפשית המתרחשי� בסביבה של דואר אלקטרוני

  ? מה� מאפייני הפניות לעזרה של מתבגרי� בערו2 הדואר האלקטרוני  . א

  ? אילו דרכי� נוקטי� המתנדבי� במטרה לסייע לפוני�  . ב

לקטרוני על אופי כיצד משפיעה סביבת התקשורת של דואר א  . ג
  ?האינטראקציה של חיפוש עזרה

  

' "פניות מצוקה שהתקבלו ממתבגרי� בשרות המקוו' של ער 65הנתוני� כללו 

ניתוח הנתוני� כלל שילוב בי' גישה . ידי מתנדבי��בדואר האלקטרוני ונענו על

שבחנה , וגישה כמותית, שהתבססה על ניתוח תוכ' וניתוח שיח, איכותנית

  .  קטגוריות שכיחויות של

  

, הממצאי� הראו שבני נוער פוני� בדואר האלקטרוני במגוו' רחב של מצוקות

עוצמת המצוקה . א� השכיחות ביותר היו משברי� נפשיי� ובעיות בי' אישיות

שחלק� אופייניי� לשפה , של הפוני� התבטאה במגוו' אמצעי� לשוניי�

ו' בעיה ממוקדת או הפוני� ציפו לעזרה תכליתית שמתבטאת בפתר. המקוונת

נמצא , אשר למענה. לשינוי אישי שיוביל להיחלצות ממצב מתמש� של מצוקה

: כי המתנדבי� השתמשו במגוו' אסטרטגיות שנית' לחלק' לשלוש קטגוריות

, כגו' הרחבת פרספקטיבה, מכוונות חשיבה, כגו' אמפתיה, מכוונות רגש

. כגו' עצות מעשיות, הגותכגו' העצמה ומכוונות התנ, משלבות בי' רגש וחשיבה

הניתוח האיכותני והכמותי חשפו מספר דרכי� בה' התכונות התקשורתיות של 

דואר אלקטרוני מעצבות את האינטראקציה בי' הפונה במצוקה לבי' העונה 

והצביעו על היתרונות הייחודיי� של  הדואר האלקטרוני כערו2 עזרה במצבי 

  .מצוקה
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               מקוו� כיוו�
    ובשיח בלמידה
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שילוב התקשוב בהוראת מתמטיקה ומדעי� 
  SITES2006תובנות ממחקר : בישראל

  ברו�� אלונה פורקוש, רפי נחמיאס' פרופ, דוד מיודוסר' פרופ: החוקרי�

  

  ברו��אלונה פורקוש
  

החלו להתפרס� מסמכי מדיניות בתחו�  �20 החל מהעשור האחרו' של המאה ה

קבוצות מדינות או ארגוני� לאומיי� ובינלאומיי� התקשוב בחינו� מטע� 

 .)OECD, 1999; UNESCO, 2003; World Bank, 1998( בחינו� וגופי� ממלכתיי�

, צבי�ב'(ג� בישראל פורסמו מסמכי� בתחו� מדיניות שילוב התקשוב בחינו� 

  ).1993, משרד החינו�; 1996, ח'; 1997

  

, SITES2006י של מחקר המחקר המדווח מבוסס על נתוני השלב השליש

 ,Law, Pelgrum & Plomp( ס ומורי�"כסקר של בתי 2007�2005שהתנהל בשני� 

מטרתו לזהות יישומי� פדגוגיי� משולבי תקשוב במתמטיקה ומדעי� . )2008

הנתוני� נאספו באמצעות שאלוני� מקווני� . בחטיבות ביניי�' בכיתות ח

. י� למתמטיקה ולמדעי�רכזי תקשוב ומור, ס"י מנהלי בתי"שמולאו ע

כ� שמנהלי� בישראל מאמיני� בחשיבות שילוב �הממצאי� מעידי� על

ממצאי� בתחו� התשתיות מצביעי� על . התקשוב בהוראת מתמטיקה ומדעי�

אול� לא , 1999�1998שיפור בהשוואה לחלקו הראשו' של המחקר שנער� בשני� 

עוד . משרד החינו�ידי �שהוצב על 1:10תלמיד של : בהתא� ליעד יחס מחשב

נמצא כי מורי� למתמטיקה ולמדעי� משתמשי� בתקשוב לעיתי� רחוקות 

. במיוחד בהוראת המתמטיקה, בהשוואה לעמיתיה� בעול�, בשיעוריה�

במיוחד בתחו� שילוב , המורי� אמנ� מקבלי� עידוד לפתח מיומנויות תקשוב

מיעוט� מקבל אול� , האינטרנט בהוראה ופיתוח משימות לימודיות אותנטיות

, בהמש�. עידוד לטיפוח מיומנויות של שיתופיות בלמידה באמצעות התקשוב

, מתברר כי השימוש בתקשוב לרוב אינו מקד� פרדיגמות פדגוגיות חדשניות

בכ� ישנה סתירה מסוימת בי' . אלא משמש להנצחת הוראה ומידה מסורתיי�

ות הוראה כאשר התקשוב נתפס כמעצי� יכול, העמדות ובי' הפרקטיקה

המסקנות מצביעות על גורמי� המעורבי� . וכמקד� הוראה ומידה אפקטיביי�

, באופ' המציג מציאות מורכבת, בשילוב התקשו בהוראת המתמטיקה והמדעי�

המחייב תשומת לב ,  שבה קיי� פער בי' העמדות ובי' שילוב התקשוב בפועל

יות חדשניות המשלבות מצד קובעי מדיניות באר2 בכיוו' של עידוד יוזמות פדגוג

  .)Kozma, 2003( תקשוב
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  :רשימת מקורות

ח ועדת המשנה בכנסת "דו: מתו�, ח בנושא חינו�"דו). 1997) (ר"יו( 'נ, ב' צבי
 . לתקשוב ומידע בנוגע להערכות מדינת ישראל לעיד' המידע

URL:http://www1.knesset.gov.il/knesset/docs/infocom/visual/final106.htm 

נייר : הלימודי� תכניותתקשוב מערכת החינו� והשלכותיו על ). 1996( 'ד, ח'
  .אביב� אוניברסיטת תל. עמדה

מדיניות לפעולות בתחו� המחשבי� ). 1993(והתרבות והספורט , משרד החינו�
  .צאת משרד החינו� והתרבותהו. בחינו�

Kozma, R.B. (Ed.) (2003). Technology, Innovation and Educational 

Change: a Global Perspective. Eugene: ISTE. 

Law, N., Pelgrum, W.J. and Plomp, T. (2008). Pedagogy and ICT Use in 

Schools around the World. HK: CERC, Springer. 

OECD (1999). Classifying Educational Programmes: Manual for ISCED-97 

Implementation in OECD Countries. Paris: OCDE. 

UNESCO (2003). Building the Capacities of Curriculum Specialists for 

Educational Reform: Final Report. Regional Seminar Held in Vientiane, Lao 

PDR. Bangkok: UNESCO Bangkok. 

World Bank (1998). Latin America and the Caribbean: Education and 

Technology at the Crossroads. Washington, DC. [Retrieved from 

http://pitt.edu/~jeregall/pdf/lac.pdf]. 
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חקר תהלי� הלמידה של תלמיד מתקשה באנגלית 
באמצעות תכנית התערבות בסביבת לימודי� 

  ממוחשבת
  

  שמילובי!�יהודית זיסקינדו ר קרול גולדפוס"ד
  

מטרת המחקר הייתה לתאר ולנתח את תהלי� הלמידה אותו עובר תלמיד 
  . התערבות ממוחשבת תכניתבאמצעות ' מתקשה באנגלית בכיתה ה

  
המחקר כיו� בתחו� ) Torgesen, in Tunmer and Greaney, 2008(' על פי טורגס

מתייחס לגישות התערבות המתוכננות , )RTI( תכניות ההתערבות בקריאה
. למנוע כשלו' בקריאה או לחילופי' לבצע הוראה מתקנת למתקשי� בקריאה

תכניות המניעה מתמקדות בתלמידי� בסיכו' בעוד תכניות ההוראה המתקנת 
כלפי תלמידי� הנכשלי�  בהשגת התקדמות הולמת בתהלי� הקריאה  מכוונות

  . ביחס לבני גיל�
  

התיהלו� נבדק . המחקר נער� כסוג של חקר מקרה משולב איכותני וכמותי
 ,התוצר. באמצעות מחברת קשר ויומ' רפלקטיבי של המורה, באופ' איכותני

ורית של תו� שימוש בסטטיסטיקה תיא, נבדק באופ' כמותי, הידע בשפה
זהה אשר בדק שלושה ) posttest(ומסכ� ) pretest(תוצאות מבח' מקדי� 

מהירות תגובת התלמיד בתהלי� , רכישת אוצר מילי�; פרמטרי� מדידי�
הקוגניטיבי של קריאה תו� התאמת פרוש למילה והבנת נקרא לפני ואחרי 

  . תכנית ההתערבות
  

. וברמה הקוגניטיבית ממצאי המחקר מצביעי� על שינוי ברמה האפקטיבית
חל שינוי בדימוי העצמי ובמוטיבציה ללמידה מתדמית של , ברמה האפקטיבית

חל , ברמה הקוגניטיבית. תלמיד נכשל לתדמית של תלמיד הרוצה ומסוגל ללמוד
שיפור של שישי� וארבעה אחוז בהישגי� בי' תוצאת המבח' המקדי� ותוצאת 

  .)pre/posttest( המבח' המסכ�
  

חקר מצביעה על העובדה כי תכנית התערבות המטפלת טיפול נקודתי מסקנת המ
עשויה להוביל תלמיד מתקשה לגישור הפער בי' הישגיו , במוקדי הקושי

ממשק רב חושי אותו מספקת תכנית התערבות . להישגי� המצופי� מבני גילו
עשוי להוביל להצלחה ברכישת אוצר המילי� הנלמד כמו ג� לשיפור , ממוחשבת

חשוב לבדוק יעילות תכניות התערבות ממוחשבות נוספות . בהבנת הנקרא ניכר
  .כמת' מענה לתלמידי� מתקשי� ברמות שונות ובגילאי� שוני�

  

Reference:  
Tunmer, W. E., & Greaney, K. T. (2008). Reading intervention research: An 

integrative framework. In A. Fawcett, F. Manis, G. Reid, & L. Siegel (Eds.), 

Handbook of Dyslexia (pp. 241-261). London: Sage Publications. 
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המקוו� של מורי  "אני הקולקטיבי"בניית ה
    5האולפני� לעברית בעת משבר

  

      estiash@walla.co.il  ,אסתר אשר

  

י� מקווני� נמצא היו� בקדמת הבמה בתחומי חקר תהליכי� אינטראקטיבי

המחקר הנוכחי בודק את המאפייני� . האנתרופולוגיה  והחינו�, הסוציולוגיה

של אינטראקציה מקוונת בפורו� בזמ' משבר ותפיסת התפקיד של הפורו� 

החל בשנת , איסו6 הנתוני� למחקר הנוכחי. מנקודת מבט� של המשתתפי�

ינו� לפטר את מורי האולפני� והקמת פורו� בעקבות החלטת משרד הח 2007

  . שאפשר לה� לקיי� תקשורת בעת משבר, מקוו' למורי�

  

, המסגרת התיאורטית של המחקר כוללת גישות פונקציונאליות לחקר השיח

המדגישה את , )Edwards & Potter, 2005( 'פסיכולוגיה הדיסקורסיבית'�ואת ה

תפי� מאפשרת לחוקר לזהות ולאפיי' בחינת המיצוב של המשת. 'מיצוב'�מושג ה

המודל לחקר המיצוב שנבחר הוא מודל ארבעת . את האני של המשתתפי� בשיח

שכאשר אנו מַתקשרי� ע� , מודל זה מדגיש). Kupferberg, 2008(העולמות 

, אנו ְמַמצבי� את עצמנו באינטראקציה ביחס אליו בתקשורת ההווה, האחר

החוקר מפרש עולמות אלה תו� הבלטת . ֶנחווהעבר ובהתנסויות עתידיות שטר� 

. הממדי� הסמויי� של האני וחיבור הניתוח ברמת המיקרו ע� רמת המקרו

כיצד ממצב הפרט את עצמו לנוכח האחרי� .1: להל' שאלות המחקר שנוסחו

מהו התפקיד של הפורו� הנחקר . 2? ולנוכח ההקשר הישראלי בהודעות הפורו�

, שרשורי הודעות 15הקורפוס הנחקר מכיל ? בומנקודת מבט� של המשתתפי� 

שלוקטו במש� כשבועיי� וחצי החל מיומו הראשו' של , הודעות 120שכוללי� 

  . הפורו�

  

ניתוח הנתוני� נער� בהתבסס על שיטת ניתוח שנבנתה לאור המודל שהוזכר 

בנו במשות6  ,הממצאי� מראי� שהמשתתפי� באינטראקציה המקוונת. לעיל

, קוגניטיביי��מטא, קוגניטיביי�, היו לו מאפייני� אפקטיביי�אני ייחודי ש

תרומת , בהתייחס למטרת המחקר שהוצגה לעיל. חברתיי� ומאפייני התמודדות

                                                
' תרבותית� חינו� לשוני בחברה רב'עירית קופפרברג בתכנית ' המחקר נער� בהנחיית פרופ  .5

  .במסגרת לימודי התואר השני

 



 34

המחקר הנוכחי בזיהוי תיאור והסבר המאפייני� של האני הקבוצתי שנבנה 

במיוחד חשוב להדגיש את החשיבות של האתר שאפשר . בפורו� מקוו'

  .תמודד ע� המצוקה שלה� במשות6למשתתפי� לה

  

  :רשימת מקורות

Kupferberg, I. (2008). Self-construction in computer mediated discourse. In 

T. Hansson (Ed.), Handbook of research on digital information 

technologies: Innovations, methods, and ethical issues (pp. 402-415). 

Hershey, PA: Information. 

Edwards, D., & Potter, J. (2005). Discursive psychology, mental states and 

descriptions. In H. te Molder & J. Potter (eds), Talk and Cognition: 

Discourse, Mind and Social Interaction. pp.241-259. Cambridge: Cambridge 

University Press. 
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התפתחות ידע מקצועי בהוראה בשיח בעיות מקוו� 
  חברתי� בהקשרו הרגשי
  

  עירית קופפרברג' פרופו ר צביה לוט�"ד
  

המחקר המוצע נעשה בהשראת מחקרי� עכשויי� הבודקי� בניית ידע מקצועי 

מטרת המחקר לבדוק את . כחלק מתהליכי פיתוח מקצועי של מורי� לאור� זמ'

ע בקרב סטודנטי� להוראה ומורי� בפועל במהל� הקשר בי' תהליכי בנית יד

דיו' אינטראקטיבי מקוו' בפתרו' בעיות מקצועיות לבי' המיצוב החברתי 

סינכרוניות שליוו קורסי� �נתוני המחקר נאספו מקבוצות דיו' א. שלה�

תוכנ' מער� מחקר , להשגת המטרה שהוגדרה לעיל. במכללה להכשרת מורי�

שאפשר לבצע ניתוחי� איכותניי� וכמותיי� של  ,)multimethods( שיטות�רב

המעבר מניתוח איכותני לניתוח כמותי נעזר בשתי שיטות ניתוח . הנתוני�

מודל להערכת רמות ידע בשיח בעיות מקוו' בהוראה : שנגזרו משני מודלי�

, )Kupferberg, 2008) (ה"מא(ומודל ארבע העולמות ) 2007, לוט') (מ"אח(

ר והסבר של המיצוב החברתי של המשתתפי� בשיח תיאו, המאפשר זיהוי

מתוצאות המחקר עלתה רמה גבוהה של עקביות פנימית בי' הממדי� של . מקוו'

נמצא שמורות מנוסות . מ להערכת רמת ידע מקצועי והמודל תוק6"מודל אח

באי� ע� רמות ידע גבוהות יותר ויש לה� יותר ידע בכל שלבי ) תואר שני(

חברתי נמצא בולט יותר בקבוצת המורות �מיצוב הרגשיג� ה. האינטראקציה

יחד ע� זאת המשתתפות התמקדו בבעיה וכמות ביטויי המיצוב . המנוסות

לא נמצאו מתאמי� מובהקי� . חברתי ירדה במהל� התפתחות השיחה�הרגשי

 .חברתי בשיח המקוו'�בקשר בי' רמת הידע לבי' מיצוב רגשי
  

  :רשימת מקורות

התפתחות חשיבה רפלקטיבית של מורי� מתחילי� באמצעות ). 2007(' צ, לוט'

: תל אביב, חיבור לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה.  קבוצת דיו' ברשת

  .אוניברסיטת תל אביב

Kupferberg, I. (2008). Self-construction in computer mediated discourse. In 

T. Hansson (Ed.), Handbook of research on digital information technologies:       

Innovations, methods, and ethical issues (pp. 402-415). Hershey, PA: 

Information  Science Reference. 
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    ודעת תרבות, חברה
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  – "ממתק ורוד"ובת היא " סטייק"ב� הוא 
המטפורה ככלי לחשיפת סטריאוטיפיי� מגדריי� 

  בגיל הר�
  

  6טלי פייגלשטיי�ו צימט�רוסו גילה ר"ד
  

קיימת חשיבות רבה לפיתוח מודעות לתפיסה הסטריאוטיפית מגדרית כבר בגיל 

בעובדה שלתהלי� התיוג המגדרי בגיל הר� יש  טמונה חשיבות הנושא. הג'

  ). 1998, קופר ודהרט, סרו6(השלכות והשפעות על תפיסת הילד כמבוגר 

  

. יי� מגדריי� בג' הילדי� באמצעות מטפורותמטרת המחקר בדיקת סטריאוטיפ

השייכי� לשכבה , שתי בנות ושני בני� בני שש, במחקר השתתפו ארבעה ילדי�

הלי� המחקר מתבסס על הנחות הנשענות על מחקרי� . אקונומית נמוכה�סוציו

  ).2006, צימט וד'; 1997, ענבר(בתחו� המטפורות 

  

ות המחקר ועוסקות בהתפתחות נבחרו ב' ובת כקטגוריות המאובחנות בספר

  . הזהות והתיוג המיני

. והוצגו לילדי�) Lekoff & Johnson, 1980(נבחרו ארבע מטפורות עומק 

התחומי� שנבחרו מאופייני� במבנה עשיר ומפותח ומוכרי� וידועי� לילד בגיל 

  . מזו' ותופעות טבע, בעלי חיי�, צבעי� :הר� וה�

  

  :ממצאי המחקר חושפי�

שני המיני� ייחסו מאפייני� : ס תכונות וערכי� בתחו� המגדרייחו  )1( 

הבני� נתפסי� על ידי הבני� : סטריאוטיפיי� מגדריי� דומי� לשני המיני�

אגרסיביי� , מאיימי�, גדולי�, מהירי�, כחזקי�: והבנות כאחד

, קטנות, כחלשות: ודומיננטיי� ואילו הבנות נתפסות על ידי שני המיני�

  .פאסיביות ורכות

ילדי� בגיל הג' מסוגלי� . גבולות פוטנציאל השימוש במטפורות בגיל הר�  )2(

כל ילד גילה יכולת . לבצע העברה מתחו� מושג אחד לשני ללא כל קושי

עיקר הקושי התבטא ביכולת� של . מטפורית שונה בתחומי מושג שוני�

  . הילדי� להסביר את בחירת� בדימוי מסוי�

                                                
          במסגרת לימודי " ינו� בגיל הר�ח"צימט בתכנית � רוסור גילה "המחקר נער� בהנחיית ד  .6

 .התואר השני
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סטריאוטיפי� אלו . הקיימי� כבר בגיל הר� סטריאוטיפיי� מגדריי�) 3(

התבטאו ה' במטפורות אות' בחר כל מי' לייחס למינו ולמי' השני וה' 

כוחני  בשילוב של , הבני� דיברו על עצמ� בטו' תקי6.  בנימה ובטו' הדיבור

, ואילו כאשר דברו על הבנות) טפיחה על חזה, הרמת יד(גופניות  מחוות

, הבנות תיארו את הבני� בטו' עובדתי. ול�ניכרה נימה של זלזול בק

  . בתיאור  עצמ' נקטו בטו' ר�, הצהרתי

  

  :רשימת מקורות

              . התפתחות הילד טבעה ומהלכה). 1998(' ג, ודהארט', ר, קופר', א, סרו6
  .האוניברסיטה הפתוחה: אביב� תל

פלדי ' תו� אב, מטאפורות ודימויי�: הכלא החינוכי החופשי, )1997(' ד, ענבר
  .125�109' עמ, רמות: תל אביב ,במבח' הזמ'� החינו, )עור�(

מטפורות ככלי לחשיפת תפיסת� של פרחי הוראה את , )2006(' י, וד'' ג, צימט
  . 81�72: 13 ,שבילי מחקר, "הערכה"ו" למידה", "הוראה"המושגי� 

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metapors we live by. Chicago: University 

of Chicago Press.              
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 :אוניברסאלית לאוריינות לוקאלית אוריינות בי�
 של המקרה – באוריינות לימודי� כניתת הבניית

   ד"חב לקהילת המשתיי�, לבנות יסודי ספר�בית
  

  ר נורית מירב"ד
  

�שתיאר קהילה בית, תו� מחקר אתנוגרפי מקי6ההרצאה מציגה סוגיה אחת מ

שהוא , ס"בי. אשת רב הקהילה המקומי �בראשה עומדת רבנית , חסידית ספרית

. מתלבט בתכנו' לימודי האוריינות שלו, בעל אידיאולוגיה אורתודוכסית חזקה

ההתלבטות נעה בי' הצור� הפרגמטי של הצוות החינוכי  להיענות לדרישות 

 תכניתלבי' חובתו המוסרית להיענות לרכיבי , הרשמית הלימודי� תכנית

ותהליכי תיכנו' הלימודי� , התלבטויות הצוות. הלימודי� הסמויה שלו

בה האידיאולוגיה מחלחלת  ,ייחודית שיח�משקפי� קהילת, המתועדי� במחקר

, הלימודי� הסמויה תכניתומציגי� את האופ' בו הפכה , לכל תחומי החיי�

  .ו� לימודי האוריינות הפורמאליי�לגלויה ושלובה בת
  

נחקרו בגישה , בה� נטלתי חלק כחוקרת וכיועצת קוריקולרית, אירועי� אלה

נפגש ע�  �הזרה והחיצונית , סיפורה של החוקרת –סיפורי . אתנוגרפית�פרשנית

מאחורי הקלעי� של המחקר התרחש  מפגש . ס"סיפורה של מנהלת ביה

השקפות עול� , )אוניברסאלית�מול חילונית לוקאלית�חסידית� חרדית(תרבויות 

ואינטרסי� ) ס מול חוקרת"מנהלת בי(תפקידי� ; )ולפדגוגיה" חיי�"בנוגע ל(

  ). ס מול הרצו' לערו� מחקר"ס בבניית התלב"לקד� את ביה(
  

ותציג במבט מבחו2 , "מאחורי הקלעי�"ההרצאה תזמי' את המשתתפי� אל 

, ות לתהלי� הכניסה לשדה המחקרפנימה את מפגש העולמות תו� ההתייחס

 )Kincheloe & McLaren ,2000(למערכות היחסי� , למיצוביי כחוקרת וכיועצת

תו� ייצוג , ס"מנהלת ביה –ובמיוחד ביני לבי' הרבנית , שנוצרו ביני לבי' המורות

מגוו' , בזירת המחקר" נשמעו"ש) Denzin & Lincoln ,2000(ריבוי הקולות 

  .והעמדות שנחוו בו, הדעותו, המראות שנצפו בו
  

  :רשימת מקורות

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S, (2000). Introduction: entering the field of 

qualitative research. In: N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.), Handbook of 

qualitative research (1-17). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Kincheloe, J. L. & MacLaren, P. (2000). Fiction to Formulas: Critical 

constructivism and the representation of reality. In: W.G. Tierney & Y.S. 

Lincoln (eds.), Representations and the text: Re-Framing the narrative 

voice. Albany: SUNY. 57-79. 
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עמדות כלפי ישראל בתקופות : וירב הנסתר על הגל
  שונות ובקבוצות שונות

  

  BAממשינה � מרינה רז, MAלאה בורובוי 
 המכו' לאסטרטגיה ציונית, אוניברסיטה פתוחה, מכללת לוינסקי

israelev@post.tau.ac.il, marina.tzeva@gmail.com 

  
לבדוק את העמדות המדווחות ואת העמדות . מטרת המחקר הנוכחי הייתה א

לבדוק הא� . ב, אחרי ובמהל� מלחמת לבנו' השנייה, החבויות כלפי ישראל לפני
לבדוק כיצד ה' משתנות . ג �עמדות חבויות ועמדות מדווחות מתואמות ביניה' ו

  . כפונקציה של נתוני� דמוגרפי�
  

הראו שבתקופות מלחמה אנשי� מגלי� , מחקרי� שהתבססו על דיווח עצמי
ישנ' לפחות שתי סיבות לכ� אבל . פטריוטיות רבה יותר מאשר בשעת הנחת

, סיבה אחת. שעמדות המדווחות תהיינה שונות מהעמדות החבויות והאמתיות
האד� סיבה שנייה היא ש. לגלות את מה שהוא חושב אינו רוצהשיתכ' והאד� 

 & Carney, Nosek, Greenwald( לדווח במדויק על מה שהוא חושב  אינו יכול

Banaji, 2007( .  
  

העמדות החבויות נמדדו על ידי מבח' . נבדקי� ישראלי� 1478במחקר השתתפו 
והעמדות המדווחות נמדדו על ידי שאלו' דיווח , IAT, אסוציאציות חבויות

נוסיק ' י פרופ"נט המיועד לכ� שפותח עשני המדדי� מולאו דר� האינטר. עצמי
  . ר בר ענ'"י ד"ותורג� לעברית ע

  
א� לא , התוצאות הראו תמיכה גלויה גבוהה בישראל בתקופת המלחמה

זאת הייתה ירידה תלולה באהדה החבויה לישראל , לעומת. בתקופה שאחריה
נמצאו הבדלי� . ועליה בתקופה שאחרי המלחמה, בתקופת המלחמה

  .בי' המיני� ובי' גיליי� שוני�משמעותיי� 
  

המחקר הנוכחי תומ� במחקרי� קודמי� אשר מצאו שקיי� פער בי' עמדות 
ככלי מחקר במדעי  IATמדווחות לבי' עמדות חבויות ומצביע על חשיבותו של 

השאלות ממה נובאה הפער בי' העמדות , ע� זאת. החברה בנוס6 לדיווח עצמי
ומה גר� לשינוי בעמדות ) לח2 חברתי ,למשל(החבויות לעמדות המדווחות 

  .נשארת פתוחה) אמצעי תקשורת, למשל(החבויות 
  

  :רשימת מקורות

  www.implicit.harvard.edu : אתר מבחני אסוציאציות חבויות

Carney, D. R., Nosek, B. A., Greenwald, A. G., & Banaji, M. R. (2007). 

Implicit Association Test (IAT). In R. Baumeister & K. Vohs (Eds.), 

Encyclopedia of Social Psychology (pp. 463-464). Thousand Oaks, CA: 

SAGE. 
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         קווי דמיו� ושוני במנהיגות� ובדר� ניהול� של 
סקי ביפו ש לוינ"המדרש למורות ע�שני מנהלי בית

  1923�19127 בי� השני�
  

  אביבה אביד�
  

�מטרת המחקר הינה בחינת סגנו' המנהיגות החינוכית של שני מנהלי בית

, ר יצחק אפשטיי'"ר ניס' טורוב וד"ד � ל לוינסקי "ש א"המדרש למורות ע

 1917�1912והתמקדות בדרכי עבודת� בתקופת ניהול� את המוסד בי' השני�  

  . בהתאמה 1923�1920ובי' השני� 

  

שני� המהוות , 1923�1882סוקר את החינו� העברי החדש בי' השני�  המחקר

את תחילת התארגנותה וביסוסה של מערכת החינו� העברית בתקופת היישוב 

את , מציג את דמותו של המורה העברי החדש המחקר). 2007, דרור(החדש 

 ,הרמתי(האמיצה והמהפכנית , הפני��את דמותו רבת, קשייו ההתחלתיי�

המחקר מציג את ראשיתה של הכשרת המורי� והקמת� של שני , בנוס6). 2000

המדרש �בית"�ו, המדרש למורי� בירושלי��בית: המדרש הראשוני��בתי

ואת קווי , )1995 ,רחימי, ג"תשמ, רוכלי(ביפו " ל לוינסקי"ש א"למורות ע

סגנו' . המדרש למורות�הדמיו' והשוני בי' שני המנהלי� בדר� ניהול� את בית

פי ההגדרות � היגות� החינוכית וסגנו' הניהול האישי שלה� נבחני� עלמנ

והמודלי� התיאורטיי� הקיימי� בשדה המחקרי בנושא המנהיגות החינוכית 

  ). 1994 ,פופר(

  

. נרטיבי ועושה שימוש בשיטות מחקר איכותניות�המחקר נושא אופי איכותי

ניתוח תוכ' של שיטת המחקר כוללת . זר� המחקר הוא חקר מקרה היסטורי

תו� דגש על התייחסות היסטורית , טקסטי� מתו� מסמכי� ראשוניי� ומשניי�

וניתוח סוציולוגי כחלק ממער� ניתוחי כולל לבדיקת הנחות היסוד של המחקר 

  . ולבחינה רפלקטיבית של מושאי המחקר

  

היו בי' , ר אפשטיי'"ר טורוב וד"ד, ממצאי המחקר מלמדי� כי שני המנהלי�

אשר עמדו במרכז , לי� של אותה קבוצת מורי� ראשוני� ונחשוני�המובי

                                                
סיפור התפתחותו של מוסד להכשרת   � מחקר זה הינו חלק מעבודת הדוקטורט שנושאו   .7

. מדרש למכללה אקדמית ובחינת סגנונות מנהיגות� של ארבעה ממנהליו�מבית: מורי�
 .אביב�יובל דרור מאוניברסיטת תל' המחקר נעשה בהנחיית פרופ



 43

, גונית�אישיות� המיוחדת והרב. ההוויה והיסוד של מערכת החינו� העברית

יוזמותיה� החינוכיות , אופ' תפקוד� כמנהלי� המובילי� שינוי מהפכני

הספר אות� ניהלו ע� שיטות הלימוד החדשניות ופועל� �בתי, הייחודיות

ספר �היוו מודל לחיקוי ולמופת למורי� ולמנהלי בתי, ל שנות חייה�במהל� כ

עוד מצביעי� הממצאי� על קווי דמיו' משותפי� . רבי� במדינה וברחבי העול�

בערכיה� , בסגנו' מנהיגות� המעצבת, באופיי� הכריזמטי והממגנט

נמצאו הבדלי� משמעותיי� , ע� זאת. ובאידיאולוגיה החינוכית שלה�

ובסגנו' הניהול , גיה האישית ובתפיסת עולמו של כל אחד מה�באידיאולו

ר אפשטיי' בחר בסגנו' ניהול המבוסס על "ד. המדרש�האישי שלה� את בית

טורוב בחר בסגנו' הניהול  ר"בעוד שד, כוחו הסמלי ודמותו האישית

ר טורוב "ד ;כל אחד מהמנהלי� בחר להתמקד בגור� אחר, כמו כ'.  ההיוועצותי

והעניק לו תמיכה מלאה ושיתו6 , במרכז לפי תפיסתו והבנתו המורה העמיד את

  . וצרכיו במרכזהתלמיד ר אפשטיי' העמיד את "בעוד שד, פעולה

  

  : רשימת מקורות

סקירה  �ישראל ובמדינת ישראל � מערכת החינו� הציונית באר2). 2007(' י, דרור
: ירושלי�). 4�1' עמ. (הסיפור הציוני: כלי� שלובי� בחינו� הלאומי. היסטורית

  .מאגנס

              . המורי� החלוצי�". מורה המורי�" �ניס' טורוב ). 2000(' ש, הרמתי
  . משרד הביטחו': אביב�תל). 140�129' עמ(

דרור �אלבוי� 'ר: בתו�. על מנהיגות ומנהל ומה שביניה�). 1987(' ד,ענבר
). 357�351' עמ) (מקראה( תיאוריה ויישומי� לחינו� �  מדיניות ומנהל ,)עורכת(

  .האוניברסיטה העברית מאגנס: ירושלי�

  . הוצאת רמות: אביב�תל. על מנהלי� כמנהיגי�). 1994(' מ, פופר

פרקי� מתולדותיו של . (ש לוינסקי"המכללה לחינו� ע). ג"תשמ(' א, רוכלי
 .בהוראה ובהכשרת מורי�, מהלכי� בחינו�. אביב�תל). הסמינר העברי  הראשו'

  .הוצאת מכללת לוינסקי לחינו�: אביב�תל. 21�5, ג"ו' תשמשנת

תהלי� השינוי במערכת הכשרת המורי� בסמינרי� ובמכללות ). 1995(' צ, רחימי
, בטאו' לעיו' למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי הוראה �  דפי�. בישראל

  .מכו' מופת: אביב�תל). 67�50' עמ( ,21
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 � אמנותי פילולוגי עיו�: חוויות לחוות, תמונות לראות
  במקרא חווייתי

  

  רחמ� יוספה ר"ד
  

 במאות האמנות מדעי של החדשניי� באמצעי� להשתמש היא המחקר מטרת

 להשפיע ובכ� המקרא על האמנותית ההסתכלות את להרחיב מנת על האחרונות

  .שלו החקר כיווני על

  

 הטקסט על: בעיקר יסודות שני על מתבססי� וחקרו המקרא של שנותהפר עול�

 ידיעות כוללי� והחדשי� הקדומי� המפרשי� של העבודה כלי. פרשנותו ועל

, התלמודית בספרות, במשפט, בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בספרות, בלשו'

 בהוראת, מילולית לא, חזותית  פרשנות  לכלול נטייה  מסתמנת לאחרונה. ועוד

 בחקרו ג� א�, )2007 ,י"תל אמנות מאגר; א"תשס, רוזנברג( בעיקר המקרא

 ובסרטי� בתמונות להתבונ' כלומר, )ס"תש, ורוזנסו' לובוצקי; ו"תשנ, זקובי2(

 ההשתקפות מידת ואת המקרא כלפי יוצריה� עמדת את לבאר כדי רלוונטיי�

 ילובבש כא' מדובר שאי' כמעט, פני� כל על. ביצירותיה� המקרא של

 במסגרת האמנות מדעי של החדשניי� האמצעי� של ובהטמעה אינטגראלי

 משהו). ד"תשס, זקובי2 יאיר של ספרו  למשל הוא זה מכלל יוצא( עצמו החקר

  ). ז"תשס, ה"תשס, ג"תשס, ד"תשנ, רחמ'( להשלי�  מחקרי מבקש הזה מהחסר

  

 יכולה נהאינ טקסט של ומקיפה מעמיקה שהבנה היא במחקרי המרכזית הטענה

. ביניה' הפנימיי� הקשרי� פענוח ועל המילי� הבנת  על ורק א� מושתתת להיות

 דעת תחומי לעבר המלי� חומת את לפרו2 יש כתוב של משמעות לפענח כדי

 להיפגש יש. ומילותיו הטקסט רק לא, וחוויותיו האד� עומדי� שבמרכזיה�

 על יצירתו את תלהעלו כשבא היוצר לפני שעמדו העולמות ע� לעומק יותר

, בה� וכיוצא,  תנועות, מקצבי�, קולות, תמונות אות� לתחייה ולעורר, הכתב

 ג� אלא, לקריאה רק לא נועדו, כ' א�, טקסטי�. ליצור היוצר את שדרבנו

 כמה פי קשה מלאכה היא המלי� מאחורי שמצוי במה ההתבוננות. להתבוננות

 המתבונני� שהיו, דרשני�ה. ובסרטי� אמנות ביצירות הישירה מההתבוננות

 מדעי של קיומ�, בימינו אול�, ספונטאנית בדר� פעלו, במקרא הראשוני�

 ולבססה הדרשנית למגמה חדשות זוויות להוסי6 מאפשר כדיסציפלינה האמנות

 הכלי� ע� החדשות הזוויות של שילוב' תו� למקרא לגיטימית כפרשנות

  . המוכרי� הפילולוגיי�
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 מדעי של החדשניי� האמצעי� פי על דרשניות צירותי בניתוח פותח מחקרי

 על והאמנות הספרות מדעי של החדשניי� הכלי� ליישו� ועובר האומנות

 זו שיטה של בדרכה העומדי� הקשיי� של הצגה כולל הוא. המקראי הטקסט

 ההדגמה. הדגמת� תו� השיטה להפעלת נוספי� וכלי� מונחי� של והצעה

 יצירה של לניתוח וג�) פסקה ועד ממשפט( רהקצ טקסט ליחידת ג� מתייחסת

 ראשוני באופ' אמנ�, המחקר מעמיד לבסו6). נבואה, סיפור, מזמור( שלמה

 החקר לבי' כשלעצמו הפילולוגי החקר בי' המשמעותי ההבדל על, בלבד

  .האומנות מדעי של החדשניי� האמצעי� ע� המשולב הפילולוגי

  

 תמונות מאגר ולהכי' כולו המקרא על זו גישה להפעיל חשוב: והשלכות מסקנות

 להפו� עשוי כזה מאגר. כאחד ויוצרי� חוקרי�, מורי� שישמש רחב וחוויות

 את ולהאי2, יותר משמעותיי� ולפיכ�, לחווייתיי� הלמידה של נכבדי� חלקי�

  .בישראל הציבורי בשיח המקרא של השתלבותו
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וריאוגרפיות חשיבה מוזיקלית כפי שמתבטאת בכ
  בג� ילדי� רת� של ילדותפרי יצי

  
  קלאודיה גלושנקו#ר "ד

 
עובדה זאת מוכרת . ילדי� צעירי� מגיבי� באופ' ספונטאני כששומעי� מוזיקה

ללא , ידי הילדי��יש מחקרי� שהתחקו אחרי תנועה יזומה על. א� נחקרה מעט

 & Moorheadלמשל (במתודולוגיות נטורליסטיות , התערבות כלשהי של מבוגר

Pond, 1942/1978( , ואחרי� בתגובות של ילדי� כתוצאה של התערבות כלשהי

  ).1997, טוראל�למשל גורלי(של מבוגר 

  

המחקר הנוכחי היא תוצאה של ניתוח הקלטות ווידאו שנאספו בשלושה גני� 

; יהודי(א� שוני� מבחינה אתנית , חברתי� הדומי� מבחינת מעמד כלכלי � שוני� 

  ). כפרי, עירוני(חינה של סוג היישוב ומב) לשוני�ערבי בג' דו�יהודי

  

  : מטרות המחקר ה'

לחשו6 מאפייני� של חשיבה מוזיקלית של ילדי ג' המתבטאי� באמצעות  •

 .כוריאוגרפיות פרי יצירת�

לזהות השפעות תרבותיות על רפרטואר התנועות שמשתמשי� ילדי ג'  •

 .ביצירותיה�

  .תנועתיי�להבי' אינטראקציות חברתיות באירועי� מוזיקליי� ו •

  

מקור החומר . )Walsh et al, 2007( קולית�שיטת המחקר היא אתנוגרפיה אור

מתצפיות . ידי הילדי��הוא מתיעוד שיגרתי של העשייה מוזיקלית היזומה על

, שש כוריאוגרפיות שונות: מרובות בתיעודי� זוהו אירועי� עשירי� במיוחד

) שלוש לחמש בכל ריקוד בי'(ידי ילדות �שפותחו ובוצעו על, בשלושה גני�

אירועי� אלה נותחו . ללא התערבות כלשהי של מבוגר, לשירי� מוקלטי�

נושאי� זוהו ופורשו בהקשרי� , )תמונה אחר תמונה(במיקרו אנליזה 

  . הרלוונטיי� תו� דיאלוג מתמש� ע� ספרות מחקרית

  

הכוריאוגרפיות פותחו במש� מספר ימי� וא6 שבועות ומבוססות בעיקר על 

תפקיד המובילה . ידי מובילת הפעילות�שחק חיקוי של תנועות המוצעות עלמ

  .משתנה מעת לעת
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התנועות משקפות הבנה אינטואיטיבית של המאפייני� מוזיקליי� של השירי� 

; )והתפתחות דינמית, שינויי גווני�, פיסוק, חזרה ושינוי, כמו מבנה(השוני� 

שייכות ; )פעלי� או שמות עצ�(פועלות כתרגו� מילולי למילי� ספציפיות 

כמו תנועות מתחו� (לרפרטואר התרבותי הספציפי של השירי� ושל הרוקדות 

המחול המודרני אצל הילדות היהודיות ותנועות מהמחול המזרחי אצל הילדות 

  ). הערביות

  

   :רשימת מקורות

 .ה אצל פעוטי�מוזיקתנועה תנועתית ספונטאנית ל). 1997(' ט, טוראל� גורלי
  .איל'�אוניברסיטת בר: ג'�רמת. בור לש� קבלת תואר דוקטורחי

Chen-Hafteck, L. (2004). Music and movement from zero to three: A 

window to children's musicality. In L. A. Custodero (Ed.), ISME Early 

Childhood Commission Conference - Els Móns Musicals dels Infants (The 

Musical Worlds of Children), July 5-10, 2004, Escola Superior de Musica de 

Catalunya, Barcelona, Spain. International Society of Music Education. 

Moorhead, G. E., & Pond, D. (1978). General observations. Music of Young 

Children (pp. 29-64). Santa Barbara, California: Pillsbury Foundation for 

Advancement of Music Education. (Original work published 1942). 

Walsh, D. J., Bakir, N., Lee, T. B., & Chung, Y. H. (2007). Using digital 

video in field-based research with children: a primer. In J. A. Hatch, Early 

Childhood Qualitative Research (pp. 43-62). New York: Routledge. 
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  קוק'ציפורי האהבה של היצ
  

  רחל קואסטלר "ד
  

? )והא� נית' וכדאי לענות על השאלה(קוק 'של היצ" הציפורי�"מדוע השתגעו 
 תהיות אלו העסיקו לא מעט חוקרי� מאז הקרנתו לראשונה של הסרט

חקר זה היא לתת מענה לשאלה באופ' שקושר בי' מטרת מ .�1963האניגמטי ב
התקפת הציפורי� השרירותית לכאורה ובי' יחסי המאוהבות הנרקמי� בי' 

ואשר מאיימי� על האהבה האדיפלית האסורה בי' הדמות , הדמויות המרכזיות
המחקר עושה זאת באמצעות מתודולוגיה סמיוטית המאפשרת . הגברית לאימו

המסמלת , לא שרירותית, � כמערכת שפתיתאת הבנת דימוי הציפורי
הבסיס התיאורטי של המחקר הוא . קונקרטיזציה של מציאות מנטאלית

תו� התרכזות בטרגדיה , הפסיכואנליזה של פרויד ופיתוחה על ידי לאקא'
  .האדיפאלית ובהגדרת הסימפטו� הפסיכואנליטי כפי שה� נתפסי� על יד�

   
הציפורי� בספרות נית' לחלק לשלושה  של' הלא טבעית'את קריאת ההתנהגות 

ישנ� אלה הרואי� בהתקפת הציפורי� ביטוי של זרות : אופני� מרכזיי�
המעמידה ללעג את , קוסמולוגית ואקולוגית, חיצונית ואחרות רדיקלית
אחרי� רואי� בסימבול החידתי של הציפורי� . התרבות הבוטחת בעצמה

הקריאות  .ת הייצוג בכללהפואטית שלמעשה מעלה את בעיי�אלגוריה ארס
רואות בהתקפת הציפורי� ביטוי של , מנגד, הפסיכולוגיות ופסיכואנליטיות

, מיזוג של הטבע ע� טבע האד�, או בלשונו של דלז, אחרות בתו� העצמי
  . סובייקטיביי� של הדמויות המרכזיות בסרט�המשק6 את היחסי� האינטר

  
, עול� לא נדע מאי' באו הציפורי�אולי ל, כפי שכתב יגאל בורנשטיי' לאחרונה

אול� מה שהמחקר . מדוע ה' תקפו את מפר2 בודגה ומה משמעות'
, הפע�, פרוידיאני  מאפשר זה את הפתיחה של דיו' נוס6 המתייחס/הסמיוטי

חוויית  .לחוויית ההתאהבות והכאוס הרגשי שעיתי� היא מביאה עימה
ת המרכזיות מערבולת אמנ� מעוררת אצל הדמויו, אבקש לטעו', ההתאהבות

' מרחב טיפולי'עבור�  אגרסיבית של משיכה והתנגדות אול� היא ג� פותחת
בזהות . מודע�היכ' שהציפורי� משמשות כביטוי סימפטומטי של התת

קוקיאני 'ג� הסימפטו� ההיצ, אינטואיטיבית מפתיעה לתפיסה הפרואידינית
ת לנהל בכל זאת לא עובר הכחדה אלא התמרה למצב שבו נית' יהיה לדמויו

, אי לכ�. הציפורי�/ג� א� תחת הנוכחות המתמדת של הסימפטו�, קשר
ולמרות , אנר האימה של הסרט'ממצאי המחקר מראי� כי למרות מסגרת ז

מבחינת הפסיכואנליזה זהו סיפור , הקריאות האפוקליפטיות של הציפורי�
  . א� ורק במונחי� פרוידיאניי�' טוב'א "ז, אהבה ע� סו6 טוב

  
  :רשימת מקורות

: חיפה/ירושלי� .מחשבות על סרטי�: מבטי קרבה. )2009(יגאל , בורשטיי'
  .מאגנס
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  המטפורי ככלי מחקרי בשדה החינו�' הקולאז

  
   אביבי�יעל ד�ו צימט�רוסור גילה "ד

  
הוא כלי מחקרי חדש המאפשר חשיפה להבנת עולמו " המטפורי' הקולאז"

הכלי מאפשר למשתת6 במחקר . חקרהפנימי הגלוי והסמוי של המשתת6 במ

להביע הבנותיו באמצעות ייצוגי� מילוליי� ותמונתיי� בו זמנית ביחס למושאי 

  . מחקר שוני� בתחו� החינו�

  

הצגת החומרי� ליצירת ) א: (הכלי כולל פרוט על דר� איסו6 הנתוני� ועיבוד�

' הקולאז יצירת) ג(, מת' הנחיה ברורה הכוללת את המושא הנחקר) ב(', הקולאז

הסבר על התוצר הסופי ודיאלוג ע� החוקר הנער� לאחר סיו� הכנת ) ד(

תו� התבססות על ' ניתוח המטאפורות בקולאז) ה(; )2001, צימט(' הקולאז

וחוקרי� נוספי� הרואי� במטאפורה ) Lakoff & Johnson  )1980גישת� של

לית של הנער� באמצעות השוואה קטגוריא. מנגנו' מושגי תקשורתי להבנה

  .המשות6 ושאינו משות6 בי' תחו� מקור לתחו� יעד

  

המטפורי ככלי ' מטרת המחקר הנוכחי הייתה להדגי� את השימוש בקולאז

  .להבנת המשמעות של תופעות בעיני סטודנטי� להוראה

  

שמבוסס על , תוק6 תוכ') 1: (תוק6 כלי המחקר נבדק על ידי שני סוגי תוק6

כלומר בדיקת , תוק6 מבנה) 2. (היבט התיאורטיתהלי� הפיתוח שלו והקישור ל

בדיקת המהימנות נעשתה על ידי שתי . קשרי� בי' מרכיבי� פנימיי� של הכלי

נתבקשו לנתח , בעלות ניסיו' במתודולוגיה, החוקרות. חוקרות באופ' בלתי תלוי

. י� לצור� בדיקת המהימנות'בנפרד באמצעות כלי המחקר ארבעה קולאז

תתפי המחקר נמצאה רמת מהמנות גבוהה בי' החוקרות בבדיקת ארבעה מש

  .י�'כשסיווגו באופ' עצמאי  את הקולאז, )89%(

  

  :רשימת מקורות

אמני� � מודל מנטלי בפעולה על אודות למידה של מורי� .)2001(' ג, צימט
 , "דוקטור לפילוסופיה"חיבור לש� קבלת התואר , המלמדי� אמנות חזותית

  . אביב�אוניברסיטת תל: תל אביב

Lakoff, G. & Johnson, M. L. (1980). Metaphors We Live by. Chicago: 

University of Chicago Press. 
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  )ב� לפי א( רשימת משתתפי�
  

סיימה את לימודי התואר השני . בעלת תואר שני בפסיכולוגיה, יעל, אביבי ד�

תבה את התיזה כ. קוגניטיבית�במגמה מחקרית, אביב�באוניברסיטת תל

מודל : "נושא התיזה. סידני שטראוס בתחו� חשיבת מורי�' בהנחיית פרופ

בו פיתחה כלי לניתוח מטפורי של , "של הלומד שכחהמנטלי של מורי� על 

סידני שטראוס וכעוזרת הוראה של  ' עבדה כעוזרת מחקר של פרופ. היגדי�

פרחי ר גילה צימט  חשיבה של "חקרה יחד ע� ד. ל"הנס קרייטלר ז' פרופ

". מטפורי' קולאז: "ויחד פיתחו כלי לניתוח חשיבה באמצעות מטפורות, הוראה

עובדת במכללת לוינסקי . מדריכה פדגוגית ופסיכולוגית חינוכית מומחית

וכ' כפסיכולוגית חינוכית במועצה האזורית עמק חפר , בתכנית לגיל הר�, לחינו�

  .ובפרקטיקה פרטית
  

חינו� לשוני בחברה רב "תואר השני מוסמכת תכנית ה ,אביבה, אביד�

�הספר לחינו� בתל�במכללת לוינסקי לחינו� ודוקטורנטית בבית" תרבותית

ההערכה והפיתוח במכללת לוינסקי , עוזרת מחקר ברשות המחקר. אביב

  .חינו� לשוני ומנהיגות חינוכית: תחומי מחקר. מורה לאנגלית. לחינו�

  

בתחו�  לחינו� ת לוינסקימרצה בכירה במכלל ,ר"ד, רבקה, אלקושי

משמשת בצוות ההנהלה של האיגוד הארצי . המוזיקה וחקר החינו� המוזיקלי

למוזיקולוגיה בישראל  ובצוות הייעו2 של כתבי עת בינלאומיי� בתחו� החינו� 

יכולת , קוגניציה מוזיקלית, חינו� מוזיקלי: תחומי הוראה ומחקר. המוזיקלי

  .מוזיקלית/הסמלה גראפית

  

במכללת " חינו� מוזיקלי"מוסמכת תכנית התואר השני  ,אמירה, ארלי�

משמשת . לוינסקי לחינו� ומוסמכת האוניברסיטה העברית בספרות אנגלית

ישיבת כינור 'מובילת הניסוי ומנהלת מרכז ההפצה בתיכו' הניסויי המוזיקלי 

רו' 'מרצה מטע� מכללת לוינסקי בלימודי המש� של קונסרבטוריו' . 'דוד

 .בירושלי�' יתשולמ

  

חינו� לשוני בחברה רב "מוסמכת תכנית התואר השני  ,אסתר, אשר

מורה בכירה בלשו' ובעלת ותק וניסיו' של . במכללת לוינסקי לחינו�" תרבותית

בעשר השני� האחרונות . שנה בתחו� הנחלת הלשו' באולפני� לעברית 20

  .'אולפ' רעננה' �עובדת ב
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לחינו� לפסיכולוגיה  לת לוינסקימרצה במכל ,MA ,לאה, בורובוי

מנחה עבודות סמינריוניות באוניברסיטה . ופסיכופתולוגיה התפתחותית

שיפוט וקבלת , פסיכולוגיה בי' תרבותית: תחומי הוראה ומחקר. הפתוחה

 . סגנונות הורות וויסות רגשי, החלטות

  
מרצה . � במכללת לוינסקי לחינו�"ראש החוג לתנ ,ר"ד, חיה, איו���ב

  . � במגוו' היבטי�"תנ: תחומי מחקר. �"סציפלינרית לתנדי

  

מרכז אד� לחקר כישורי שפה 'מרצה בכירה וראש  ,ר"ד, קרול, גולדפוס

הבנת הנקרא אצל : תחומי מחקר. במכללת לוינסקי לחינו�' לשוניות� ורב

קוגניציה והתערבות קוגניטיבית �התפתחות מטה, מתבגרי� באנגלית כשפה זרה

חוקרת ומפתחת . קשיי� ברכישת שפה ומערכות הזיכרו' אצל אנשי� ע�

תיאוריה בחקר המוח והשלכותיו על החינו� ומרצה אודות נושא זה בלימודי 

על של האקדמיה �היא חברה בוועדת, כמו כ'. התואר השני ובקורסי תעודה

 IARLD -  International Academy of הבינלאומית למחקר בלקויי למידה

Research into Learning Disabilities. 

 

 במכללת לוינסקי) 'סטאז(מרכזת ההתמחות בהוראה  ,.M.A, חוה, גונ�

המורי� החדשי� הנקלטי� במערכת החינו� : תחומי הוראה ומחקר. לחינו�

  .'חונכי� במסגרת הסטאז�מנחה סדנאות להכשרת מורי�. באר2

  

ה ולשיטות מרצה במכללת לוינסקי לחינו� לפסיכולוגי ,ר"ד, יצחק, גילת

כמו . ההערכה והפיתוח במכללת לוינסקי לחינו�, חוקר ברשות המחקר. מחקר

מצבי לח2 : תחומי מחקר. '"כ' משמש ראש תחו� האינטרנט בעמותת ער

  .הכשרה להוראה, פניות לעזרה, ומשבר

  

ג לגיל הר� בבית מרצה בתחו� המוזיקה בחו ,ר"ד, קלאודיה, גלושנקו#

רו' " תכניתל הר� בבית הספר ללימודי המש� ובכנית לגיבת, הספר לחינו�

ההערכה , חברה ברשות המחקר. של בית הספר לחינו� מוזיקלי" שולמית

מאפייני� : תחומי הוראה ומחקר. והפיתוח של מכללת לוינסקי לחינו�

  .מוזיקליי� של ילדי� צעירי� והיבטי� מוזיקליי� במסגרות חינוכיות בגיל הר�

  

לחינו� מיוחד במכללת  תכניתראש החוג וראש ה ,ר"ד, רבקה, לביא��הלל

. חינו� מיוחד ומחקר נרטיבי: תחומי הוראה. מרצה בכירה. לוינסקי לחינו�

  .סיפורי חיי� של מורי� ושל הורי� בחינו� המיוחד: תחומי מחקר
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תחומי הוראה . מרצה בחוג לחינו� מיוחד בבית הספר לחינו� ,ר"ד, איתי, הס

איכות חיי� של , ל תלמידי� ע� צרכי� ייחודיי�שילוב והכלה ש: ומחקר

מתודולוגיה , אלימות נוער, לימוד תכניות, תלמידי� לקוי ראייה ועיוורי�

 .מחקרית

  
בחינו� לשוני  M.ED תכניתסטודנטית ב ,יהודית, שמילובי!� זיסקינד

, משמשת כמאבחנת ומורה להוראה מתקנת באנגלית. תרבותית�בחברה רב

רכזת מקצועות אנגלית ומחשבי� בבית , PCלתכנות אשת תמיכה והדרכה 

  . אריאל, מילק', הספר

  

במכללת  3 �מרצה למתודיקה של המוזיקה בגילאי לידה ,ר"ד, מיכל, חפר

תחומי הוראה . עוסקת בהוראה במספר מוסדות להשכלה גבוהה באר2. לוינסקי

 המוזיקהנחיית קבוצות הורי� ופעוטות ב, ליתמוזיקקוגניציה : ומחקר

 www.ktantone.comטו' � קט' תכניתמפתחת . ה בגיל הר�מוזיקומתודיקה של ה

  

מהטה � ש בוכמ'"דוקטורנטית בבית הספר למוזיקה ע ,MA ,דפנה, כה�

: מרצה ומדריכה פדגוגית בבית הספר לחינו� מוזיקלי. אביב�באוניברסיטת תל

דיקה מתו, קוגניציה מוזיקלית, ריתמיקה: תחומי הוראה. המדרשה למוזיקה

  קוגניציה מוזיקלית מעוגנת בגו6: תחו� מחקר. של הוראת המוזיקה

)embodied music cognition.( 

  

חינו� לשוני בחברה רב "מוסמכת תכנית התואר השני  ,ענת, צורני�כה�

רכזת ומורה למקרא בחטיבת ביניי� . במכללת לוינסקי לחינו�" תרבותית

השיח : ת לוינסקי לחינו� בנושאמנחת מורי� במכלל. שני� 18ממלכתית מזה 

  .הומניסטיקה' שנתו' א, יסודי �הלימודי ומדריכה פדגוגית במסלול על 

  

, מורה למחשבי� בחינו� בתואר ראשו' ובתואר שני ,ר"ד, צביה, לוט�

) ד"מל(חברת צוות במרכז ללמידה דיגיטלית . במכללת לוינסקי לחינו�

מתמקדת במש� כשני עשורי� . בית הספר היסודי תכניתורפרנטית לתקשוב ב

בפדגוגיות חדשניות בהוראה אקדמית ובהכשרת פרחי הוראה בשדה בסביבות 

ICT .התפתחות , סינכורני מקצועי �בניית ידע בשיח דיגיטלי א: תחומי מחקר

, באירועי� מהשדה מקוונת הדנות   של חשיבה רפלקטיבית בקבוצות דיו'

חברה במכו'  .דרשות ללמוד בסביבתויתרונות הטקסט הדיגיטלי ומיומנויות הנ

ראש צוות חשיבה , "טכנולוגיה מידע ותקשורת"ת בצוות ההתמחות "מופ

 ".פדגוגיות חדשניות"וחברה ברשת מחקר " מדרי� פדגוגי בעיד' של תקשוב"
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. השותפות במכללת לוינסקי לחינו� תכניותמרכזת  ,ר"ד, נורית, מירב

יינות בהקשרי� אקדמיי� וחינוכיי� חינו� לשוני ואור: תחומי הוראה ומחקר

  .מגווני�

  
ראש המרכז לפסיכולוגיה וליישומיה , פסיכולוגית קלינית ,ר"ד, שרית, סגל

מימדי� פסיכולוגיי� של : תחומי הוראה ומחקר. במכללת לוינסקי לחינו�

  .התנהגות ורגש בתחו� החינו�, חשיבה

  

יתוח במכללת ההערכה והפ, עומדת בראש רשות המחקר ,ר"ד, חנה, עזר

ולפני , בעבר שימשה כמשנה לראש המכללה לענייני� אקדמיי�. לוינסקי לחינו�

ר צוות הפיתוח של "כמרכזת לימודי הכתיבה האקדמית במכללה וכיו �כ' 

הבניית ידע : תחומי הוראה". חינו� לשוני בחברה רב תרבותית" �M.Edתכנית ה

בותיות ורב לשוניות בשיטות מחקר איכותיות וברב תר, באמצעות כתיבה

רב , תפיסות של שינוי בהכשרת מורי�: תחומי מחקר .בחברה ובבית הספר

אוריינות ותפיסתה בקרב לומדי� ובקרב מורי� , תרבותיות בחברה ובחינו�

 . מקבוצות שונות

  

אביב וחברה בסגל � דוקטוראנטית באוניברסיטת תל ,אלונה, ברו��פורקוש

ראש תחו� התקשוב במכללת לוינסקי לחינו� . המרכז לחינו� מדעי וטכנולוגי

תחומי . חינו� מיוחד והשילוב ביניה�, תקשוב: תחומי הוראה. ומרצה במכללה

הטמעת התקשוב בהוראה ובלמידה החל מגילאי החינו� היסודי ועד : מחקר

ובמיוחד יוזמות פדגוגיות חדשניות המשלבות טכנולוגיות , להשכלה הגבוהה

  .מידע ותקשורת

 

מפעילה תכנית גנית במסגרת צהרו' . גננת בכירה מוסמכת ,טלי, טיי�פייגלש

הגיל "סטודנטית לתואר שני בתכנית . כתיבה וחשבו', מוכנות לקריאה: בנושא

  .במכללת לוינסקי" הר�

  

תחומי . מרצה בחוג לאנגלית במכללת לוינסקי לחינו� ,ר"ד, רחל, קואסטל

. כתיבה אקדמית, ת כשפה זרהאנגלי, דרמה, קולנוע, ספרות אנגלית: הוראה

  .שירה ופסיכולוגיה, קולנוע ופסיכואנליזה: תחומי מחקר
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חברה , ק לחקר שפה"עומדת בראש מרכז שח ',פרופ, עירית, קופפרברג

ר הועדה לעידוד מחקר במכללת "התואר השני ויו תכניותמרצה ב, ותקשורת

� לשוני בחברה חינו"התואר השני  תכניתבעבר שימשה ראש . לוינסקי לחינו�

ספרי המחקר שפרסמה בעברית .  וראש החוג לאנגלית במכללה" רב תרבותית

, בחקר הנרטיב, ובאנגלית מתמקדי� בתקשורת בי' אישית בשיח בעת מצוקה

  . בבניית האני ובהתפתחות מקצועית, בחינו� לשוני

  

רכזת הדרכה : תפקיד במכללה. מכללת בית ברל ,ר"ד, שרה, רוזנאו

  .ייעו2 חינוכי: תחומי הוראה ומחקר. דגוגיתומדריכה פ

  

לתואר שני בגיל הר�  תכניתחוקרת ומרצה ב ,ר"ד, גילה, צימט� רוסו

הערכה בגיל הר� ומטפורות : תחומי הוראה ומחקר. במכללת לוינסקי לחינו�

 . למידה והערכה, ככלי להבנת הוראה

 

רי� בוני� צעי"מנהלת מרכזי העשרה לילדי� בעמותת  ,מרינה, ממשינה� רז

 ".עתיד

  

מרצה במכללת לוינסקי לחינו� ובמכללת גבעת  ,ר"ד, יוספה, רחמ�

הגות , פרשנות המקרא, חקר המקרא כספרות: תחומי מחקר. וושינגטו'

" הערכה פרשנית מחודשת: י"אגדת רש: "חיברה מאמרי� ושני ספרי�. במקרא

קיבו2 ז בהוצאת ה"שיצא בשנת תשס, "הסיפור בכתבי הקודש"ו) א"תשנ(

  .המאוחד

  

ס לחינו� יסודי ומרצה "של ביה תכניתמדריכה פדגוגית ב ,ר"ד, ראובני תמי

אלימות ושימוש בסמי� : תחומי מחקר. בתכנו' לימודי� וחקר ההתנסות

חוקרת ברשות המחקר במכללה ובעבר ניהלה בתי ספר . ס"ואלכוהול בביה

  .  יסודיי� בחינו� הממלכתי

  

חוקרת . ללת לוינסקי לחינו� לשיטות מחקרמרצה במכ ,ר"ד, רחל, שגיא

כמו כ' מנהלת . ההערכה והפיתוח במכללת לוינסקי לחינו�, ברשות המחקר

ומנחה , איל' קורסי� לסטטיסטיקה בלמידה מרחוק� באוניברסיטת בר

מצבי לח2 : תחומי מחקר. ת"הערכה ומדידה במכו' מופ, בהתמחות מחקר

 .הכשרה להוראה, פניות לעזרה, ומשבר


