יום היערכות לקראת שנה"ל תשע"ב
בסימן כנס מחקר
יום שלישי ,כ"ז תשרי תשע"ב36.21.22 ,

חוברת הפרסומים ,תחומי העניין וההתמחות
של חברי הסגל במכללה

ריכוז ועריכה; ד"ר אורית אבידב-אונגר ,ד"ר היידי פלביאן
ריכוז אדמיניסטרטיבי; עליזה אסקוזידו ,צופי מעודי
עריכה לשונית; ד"ר יצחק הילמן
עיצוב ועימוד; נגה סיימון ,דגנית צור ,רינת בן דוד
הפקה; סברינה גבר

תשרי ,תשע"ב
אוקטובר2011 ,

מרצים ,קולגות וחברים לעבודה,
לאחר חודשים בהם הפרענו לכם את מנוחת הקיץ ,אתם מוזמנים לעיין בתוצרים הראשונים של
חוברת פרסומי הסגל ,תחומי העניין וההתמחות של חברי הסגל במכללה.
הכוונה היא להפוך את הוצאת החוברת למסורת ,בה נוכל להציג את ההישגים האקדמיים בתחום
התמחותם של חברי סגל המכללה .החוב רת תפורסם באתר המכללה ותופץ לעמיתים מהמכללה
ומחוצה לה.
מוגשת לפניכם המהדורה הראשונה של קובץ הפרסומים ותחומי העניין של חברי הסגל במכללה.
המהדורה הנוכחית של קובץ הפרסומים מופיעה באתר המכללה.
)לשם הנוחות קובץ הפרסומים וקובץ תחומי העניין מצויים בקישורים נפרדים(.
במהלך תכנון וביצוע החוברת עמדו לפנינו שתי מטרות עיקריות;
הכרה פרופסיונאלית מעמיקה של הקולגות איתם אנו עובדים מספר שנים ,ויצירת הזדמנות
לתכנון מחקרים משותפים לחוקרים שלא עבדו בשיתוף קודם לכן.
הפרסומים  /מחקרים שמתפרסמים בחוברת זו הם משנת  ,2011 – 2009באנגלית ובעברית.
כמו כן ,כדי לעודד שיתוף פעולה בין חברי הסגל ועל-מנת לאפשר היכרות הדדית טובה יותר
מוצגים תחום\תחומי ההתמחות ונושאי המחקר והעניין של החברים.
אתם מוזמנים לעיין במחקרים שפורסמו עד כה במסגרות שונות ולהכיר את תחומי העניין
והמחקר המגוונים של כולנו.
מבחינתנו זו חוברת הפרסומים הראשונה ,ובעתיד מקוות אנו לעדכן בכל ראשית שנה את
הפרסומים החדשים ואת המחקרים השונים שבתהליך ביצוע.

בברכת שנה טובה ופורייה לכולנו ,שנת הישגים ופרסומים אקדמיים,
לו יהי!

ד"ר אורית אבידב-אונגר

ד"ר היידי פלביאן
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חינוך בחברה מרובת תרבויות .מכון מופ"ת ומכללת קיי.

הכהן ,ה"מ )יוני  .(2011מודל לבניית קורס אקדמי מקוון מצליח .הכנס הארצי התשיעי של
מיט"ל ,עולם המידע הפתוח :הוראה מתוקשבת בחינוך הגבוהה .אוניברסיטת תל-אביב.
הכהן ,ה"מ )פברואר  .(2011כלי לבחינת הטמעתן של האסטרטגיות הפדגוגיות בסביבה
הוירטואלית של הקורס האקדמי המקוון .האדם הלומד בעידן הטכנולוגי :הכנס השישי
למחקרי טכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס .רעננה :האוניברסיטה הפתוחה.
http://www.youtube.com/embed/IjtktS8urOE
הכהן ,ה"מ )יוני  .(2005הצעת מחקר – מודל לבנייה והערכה של קורס אקדמי מקוון מצליח.
הכנס השנתי הרביעי של מיט"ל ,תקשוב בהוראה האקדמית .באר-שבע :אוניברסיטת בן-
גוריון.
הכהן ,ה"מ )יולי  .(2003ממודלים לשילוב האינטרנט בהוראה ועד להוראה מקוונת ללא הגבלת
מקום וזמן .הכנס הבין-לאומי למורים ולמחנכים ,החינוך במבחן הזמן –  5תהליכים
לשיפור ולהתחדשות במערכת החינוך ומוסדותיה .ירושלים :בנייני האומה.
זמיר ,ש' )יוני  .(2011ממדיניות כור היתוך למדיניות רב-תרבותית? נרטיב ה"מזרחי" במקראות

לספרות "אלומות" ,1958/66 ,לעומת מקראות "פשוט ספרות" .2000/1 ,כנס בנושא רב-
תרבותיות בתולדות החינוך בארץ ישראל ובתפוצות .האגודה הישראלית לתולדות החינוך.
זמיר ,ש' )פברואר  .(2009תמורות בדימוייה של אישה בפוליטיקה הישראלית :חקר מקרה
באמצעות ניתוח סמיולוגי של הקריקטורה הפוליטית .כנס התמורות הגדולות בחברה
הישראלית ,הכנס ה 40-של האגודה הסוציולוגית הישראלית למינהל .ראשון לציון.
זמיר ,ש' והאפטמן ,ש' )יולי  .(2009מטרותיה החברתיות של תכנ"ל לבגרות עברית במגזר הערבי
ואופן מימושן במקראות )בשיתוף עם ד"ר שרה האפטמן( .בין יחיד לחברה  -הכנס האחד
עשר של האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך .תל-אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
טובול-לביא ,ג' )פברואר  .(2011שונות בדיבורם של ילדים אפרקסים .הכנס השנתי של קלינאי
התקשורת בישראל .תל -אביב.
טובול-לביא ,ג' ועדי בן-סעיד ,ל' )פברואר  .(2010מלים נטולות עיצורים :הוכחות מילדים עם
לקויות שפה דוברי עברית .הכנס השנתי של קלינאי התקשורת בישראל .תל-אביב.

שח ְר ָבה? השיח הריק על מלחמות ישראל בספרות
לוין ,א' )יוני  .(2010באיזו שפה מדברת ֶח ְב ָרה ָ
הישראלית .הכינוס התשיעי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה .באר-שבע:
אוניברסיטת בן גוריון.

לוין ,א' )יוני  :Cover and over .(2010נוכחותן של יצירות אמנות בכריכות רומנים .הכנס הבין-
אוניברסיטאי העשרים וארבעה לחקר הספרות העברית .רעננה :האוניברסיטה הפתוחה.
לוין ,א' )מאי  .(2010אמנות פוליטית :ארס-פוליטיקה או פואטיקה ארסית? כנס ידע כסיכון סיכון
וידע של קרן אייסף .ירושלים :האוניברסיטה העברית.
לוין ,א' )מרס  .(2010הלוגיקה שמאחורי התקליטור המחקרי "סיפורי אהבה של עגנון :תקופת יפו

) ."(1912-1908כנס האם ניתן לחדש בחקר עגנון? יום עיון לציון ארבעים שנה לפטירתו של
הסופר .רמת-גן :אוניברסיטת בר-אילן.
לוין ,א' )פברואר  .(2010השפה העברית כזרות פוליטית :עיון ברומן 'פרדה' לנעמי פרנקל .העברית
שפה חיה :כנס אורנים השביעי .קריית טבעון :מכללת אורנים.
לוין ,א' )ינואר  .(2010מן הקיבוץ אל שפך הירקון :דקדנס ביצירותיהם של נעמי פרנקל ויצחק
אורפז .הרצאה מחלקתית .רמת-גן :אוניברסיטת בר-אילן ,המחלקה לספרות עם ישראל.
לשם ,ב' )מאי  .(2008חשיפתם של בני נוער יהודים וערבים לאלימות בקהילה .הנוער הערבי
בישראל – בין סיכוי לסיכון .אוניברסיטת תל-אביב.
מועלם ,א' )ינואר  .(2011מאפייני אינטראקציות מוזיקליות בין אמהות לילדיהן בגיל שנה .יום
סגל חוקר תשע"א :יום העיון השנתי של סגל מכללת לוינסקי לחינוך .תל-אביב :מכללת
לוינסקי.
מועלם ,א' )פברואר  .(2010תהליך ביצוע משימה מוזיקלית-תנועתית על ידי תלמידת כיתה ו' –
חקר מקרה .הכנס הישראלי הבין-תחומי הרביעי למחקר איכותני .באר-שבע :אוניברסיטת
בן גוריון.
מילר ,א' ,קס ,א' )ינואר  .(2011הבחירה בהכשרה להוראה בחנ"מ כמנוף לשינוי חברתי בקרב
מורים בדואים בדרום .הכנס המקוון הבין-לאומי השלישי פותחים שערים בהכשרת
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עמיר ,ע' ) .(2010מבעים מובילים בריאיון החדשותי – דפוס רטורי .יום עיון בנושא לשון
ורטוריקה :היבטים בלשניים ,חברתיים ופדגוגיים .תל-אביב :מכון מופ"ת.
עמיר ,ע' ) .(2009הבניית שליטה ומעורבות של המראיין באמצעות בחינת סגנונות נימוס –
מעורבות ועצמאות .כנס אורנים השישי -עברית שפה חיה .קריית טבעון :מכללת אורנים.
עמיר ,ע' ) .(2009הפונקציה הטיעונים בתחומי דעת שונים .יום עיון ארצי להוראת עברית בבתי
ספר ובמכללות .תל-אביב :מכללת לווינסקי.
עמיר ,ע' ואתקין ,ה' ) .(2011דיאלוגיות בכתיבתם של תלמידים .כנס שפה וחברה .המכללה
האקדמית לחינוך אחוה.

עמיר ,ע' ואתקין ה' )" .(2010אתה מפריע לי ,אני אפריע לך" – מילים מבנות מציאות .כנס שפה
וחברה .באר-שבע :אוניברסיטת בן-גוריון.

עמיר ,ע' ואתקין ה' ) .(2009פיתוח מחוון כאמצעי להערכת דיון .כנס סקריפט – אוריינות ושפה.
ירושלים :מעלה החמישה.
פישר ,י' )מאי  .(2011הורים ובית הספר – הגדרות ותובנות .הרצאה שהוצגה בכנס "על היחסים
בין המשפחה ,הקהילה ובית הספר בראי המחקר העכשווי" .תל-אביב :מכון מופ"ת.
פישר ,י' )מרס  .(2011מקומם של ההורים במערכת החינוך .הרצאה שהוצגה בכנס ארצי "בית
הספר ,המשפחה והקהילה :יחד בהצלחות ובאתגרים" .מכללת עמק יזרעאל.
פישר ,י' )מאי  .(2010קוד אתי של עובדי הוראה .הרצאה שהוצגה בכנס הרביעי של מגמות מינהל
החינוך .רמת-גן :אוניברסיטת בר-אילן.
פישר ,י' )יוני  .(2009בתי ספר מצוינים .הרצאה שהוצגה בכנס השלישי של מגמות מינהל החינוך.
ירושלים :האוניברסיטה העברית.
פלד ,ב' )פברואר  .(2008הוראה מפורשת באמצעות חקר עולמונים ) (microworldsוהשפעתה על

התפתחות החשיבה המדעית של תלמידים בעלי הישגים גבוהים ונמוכים .כנס צ'ייס
למחקרי טכנולוגיות למידה :האדם הלומד בעידן הדיגיטלי .רעננה ,האוניברסיטה
הפתוחה.
פלד ,ב' ) .(2007אפיון דפוסי למידה וחשיבה בעקבות הוראה מפורשת של ידע מטא אסטרטגי
אודות בידוד משתנים .כנס חינוך מיוחד .רמת-גן :אוניברסיטת בר-אילן.
צבר בן-יהושע ,נ' )מרס  .(2011הסיפור ,המסופר והמספר :מי מגן עליהם? עקרונות אתיים במחקר
פרשני הדורשים שינוי .קוד אתי למחקר אקדמי בישראל .רעננה ,האוניברסיטה הפתוחה,
הרצאה מרכזית.
צבר בן-יהושע ,נ' )דצמבר  .(2010עמיות יהודית – שחקן ראשי בשיח הזהות היהודי המתחדש.
סימפוזיון בכנס האגודה לחקר חינוך היהודי .רמת-גן :אוניברסיטת בר אילן.
צבר בן-יהושע ,נ' )נובמבר  .(2010דילמות אתיות במחקר על משפחות משולבות .עשור לקבוצת
העניין במחקר איכותי .תל-אביב :מכון מופ"ת ,הרצאה מרכזית
צבר בן-יהושע ,נ' )פברואר  .(2009מטרות ויעדים של היחידה לחקר העמיות היהודית והוראתה.
כנס הרצליה השנתי התשיעי .הרצליה.
צבר בן-יהושע ,נ' )ינואר  .(2009מרחב או צמצום בהבניית זהות יהודית בחינוך מ"מ וממ"ד?
ארבעה צמתי התבוננת ובחינה .סימפוזיון בכנס האגודה לחקר החינוך היהודי .אורנים
וירושלים.
קלניצקי ,א' )יוני  .(2011מסע מבנה זהות .הכנס השלושה עשר של האגודה הישראלית לחקר
תולדות החינוך .אוניברסיטת תל-אביב ומכללת אחוה.
קלניצקי ,א' )מרס  .(2011תוכנית ארצית להכשרת מורים בני הקהילה האתיופית להוראה .הכנס
האיכותני השלישי חינוך בחברה מרובת תרבויות .באר-שבע :המכללה האקדמית לחינוך
ע"ש קיי.
קלניצקי ,א' )אוקטובר  .(2010השכלה כמנוף למוביליות חברתית בקרב סטודנטים להוראה יוצאי
אתיופיה .כנס הוראה ,למידה ,מחקר .רעננה ,האוניברסיטה הפתוחה.
קלניצקי ,א' ושץ-אופנהימר ,א' )אוקטובר  .(2010היבטים תרבותיים בתוכנית הלימודים להכשרת
בני הקהילה האתיופית להוראה .כנס הוראה למידה מחקר .רעננה ,האוניברסיטה
הפתוחה.

קלניצקי ,א' ושץ אופנהימר ,א' )פברואר  .(2010לא הכל שחור או לבן .הכנס הבין-תחומי הרביעי
למחקר איכותני .באר-שבע :אוניברסיטת בן-גוריון.
קלרמן ,א' וצבר בן-יהושע ,נ' )ינואר  .(2011בגרות בגמרא – קונפליקט הזהות הממלכתית-דתית,

בנרטיב של מורים בישיבות התיכוניות .הכנס הבין-לאומי החמישי של האגודה לחקר
החינוך היהודי ,חיפה :אורנים.
קלרמן ,א' וצבר בן-יהושע ,נ' )דצמבר  .(2010זהותם המקצועית של מורי התושב"ע כמראה
לאופייה של חיוניות תרבותית יהודית .כנס אתגרים בחינוך יהודי :חיוניות תרבותית
יהודית ,האגודה לחקר החינוך היהודי ,רמת-גן :אוניברסיטת בר -אילן.
קלרמן ,א' וצבר בן-יהושע ,נ' )יוני  .(2010ישיבה-תיכונית :ישיבה או תיכון ,מנקודת המבחן של
תולדות תכנית הלימודים בתורה שבעל-פה .הרצאה בכנס האגודה הישראלית לחקר
תולדות החינוך ,ירושלים :האוניברסיטה העברית.

רובין ,ע' )מרס  .Introducing women as role models in Science .(2011הכנס השנתי האחד
עשר של האגודה להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים .ירושלים :מוזיאון המדע.
רוזנפלד ,מ' )פברואר  .(2011יכולות השלישייה כמודל לשינוי בקרב מורים .הרצאה מוזמנת
לקבוצת היגוי של מנהלת המחלקה לחינוך העל יסודי – ד"ר אביבה בריינר .רחובות:
פסג"ה ,מכון דודסון.
רוזנפלד ,מ' )דצמבר  .(2010מודלים תומכי שונות בלמידה כבסיס לפיתוח מושכל של חומרי
למידה
במדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים .הרצאה מוזמנת לקבוצת היגוי לפיתוח חמרי למידה
במדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים בארץ – הוראת המדעים .רחובות :מכון ויצמן למדע.
רוזנפלד ,מ' )נובמבר  .(2010שונות בין לומדים – האם חשוב להתחשב? כנס למורי אנגלית בבת
ים .בת-ים :אשכול הפיס.

רוזנפלד ,מ' )אוגוסט  .(2010שונות זה שם המשחק .הרצאה מוזמנת למורי תיכון ביום עיון,
"הבעה והערכתה באמצעות תיק עבודות" .תל-אביב :מט"ח.
רוזנפלד ,מ' )מאי  .(2010שונות כהזדמנות להעצמה בחטיבה הצעירה .הרצאה ליום עיון של
" ההתפישה של החטיבה הצעירה כמסגרת חינוך-הוראה-למידה ממוקדת בפרט" .תל-
אביב :מכון מופ"ת.
רוזנפלד ,מ' )אפריל  .(2010יישום בכיתה של שונות בין לומדים .סדנה ליום עיון של שונות בין
לומדים למורי חטיבות ביניים .תל-אביב :פסג"ה.
רוזנפלד ,מ' )אפריל  .(2010שונות בין לומדים בחטיבות ביניים .הרצאה מוזמנת ליום עיון של
שונות בין לומדים למורי חטיבות ביניים .תל-אביב :פסג"ה.

רוזנפלד ,מ' )מרס  .(2010שונות בין לומדים בגיל הרך .סדנה לקבוצה ארצית של המדריכות לגיל
הרך .רמת-גן :פסג"ה.
רוזנפלד ,מ' )פברואר  .(2010פיתוח היסודות של כתיבה אקדמית בתכנית פלאו"ת )פיתוח למידה
אקדמית וויסות עצמי( בקרב סטודנטים פרחי הוראהIsrael Forum for Academic .
) .Writing (IFAWתל-אביב :מכון מופ"ת.

תרבותיות בתולדות החינוך- רב. יו"ר המושב – היבטים היסטוריוגרפיים.(2011  ר' )יוני,ריינגולד
 הכנס השנתי השלושה עשר של האגודה הישראלית לחקר תולדות.בארץ ישראל ובתפוצות
. אחוה – המכללה האקדמית לחינוך.החינוך
 רטוריקה של גבורה והקרבה בהבניית נרטיב אידיאולוגי בהוראת תולדות.(2011  ד' )מאי,שחר

 הכנס העשירי של האגודה לחקר שפה.1914-1882 ,ישראל בחינוך העברי בארץ ישראל
. אחוה – המכללה האקדמית לחינוך.וחברה
. שילוב היסטוריה יהודית וכללית בספרי הלימוד בהיעדר מודל אקדמי.(2010  ד' )דצמבר,שחר
.אילן- אוניברסיטת בר:גן-  רמת."הכנס השלושה עשר בסדרת "החברה היהודית לדורותיה

תחומי השלישי- הכנס הבין. המסע ככלי במחקר איכותני.(2009) ' א, א' וקלניצקי,אופנהימר-שץ
. אוניברסיטת בן גוריון:שבע- באר.למחקר איכותני
.יורק- ניו.Naph  כנס. להבנת הלשון הסינתטית של מנדלי מוכר ספרים.(2010) ' ר,תמיר
:אביב- תל. כנס כתיבה אקדמית. כתיבה אקדמית ורישום הערות.(2010) ' ר' והאופטמן ש,תמיר
.מכון מופ"ת
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 דוחות מחקר.7
 מוגש למכון מופ"ת. אומץ מוסרי בתהליך ההוראה.(____) 'ברץ ל
 אחוה – המכללה, מה המורים למתמטיקה צריכים לדעת? דוח מחקר.(2011) ' ר, ד' וגוברמן,גורב
.(האקדמית לחינוך )בשלבים אחרונים של עריכה

גורביץ' ,א' וגורב ,ד' ) .(2010הבחירה המועדפת של סטודנטים להוראת המתמטיקה בכלי העזר
בעת התמודדות עם בעיות במתמטיקה .מכון מופ"ת.
לוין ,א' ) .(2011חקר עגנון בסיוע מחשב – מהדורה מדעית אלקטרונית – דו"ח ביניים ,הוגש ב-
 1.6.2011לקרן הלאומית למדע על אודות התקדמות המחקר .הדו"ח אושר על ידי הקרן
הלאומית למדע ופעילות המחקר ממשיכה בשנה הבאה.
מאי ,נ' ,ריינגולד ,ר' ,גריסרו ,ג' ולוי ,צ' ) .(2010מעגל ידע פרופסיונאלי בקרב מורים בחנ"מ על פי
משנתו של פאולו פריירה – הבנייתו של כלי קוגניטיבי להגדרת פתרונות חינוכיים .דוח
מחקר .הוגש לוועדת המחקר הבין-מכללתית ,תל-אביב :מכון מופ"ת .אחוה – המכללה
האקדמית לחינוך.
פלישמן עמוס ) .(2010לא שואלים מי התחיל ,משעים את כולם :כיצד צריך ילד מוכה בבי"ס
להגיב למכה? עמדות הורים ומורים .דו"ח מחקר .הוגש לוועדת המחקר הבין-מכללתית,
תל-אביב :מכון מופ"ת.

פלישמן ,עמוס ומילר ,א"ס ) .(2009ניתוח סיפורים מקוונים של מבוגרים עם הפרעת קשב וריכוז
) (AD[H]Dשאובחנו בבגרותם .דוח מחקר .הוגש לוועדת המחקר הבין-מכללתית ,תל-
אביב :מכון מופ"ת.
רובין ,ע' ) .(2011להיות אמא ,להיות סטודנטית ,להיות אתיופית – זהות מגדרית וחברתית כפי
שמשתקפת בסיפורי חיים של אמהות יוצאות אתיופיה הלומדות במוסד להכשרת מורים.
דו"ח מחקר .הוגש לרשות המחקר הבין-מכללתית ,תל-אביב :מכון מופ"ת.

 .8מחקרים בתהליך פרסום
אבדור ,ש' וריינגולד ,ר' ) .(2011בנתיבי ההתפתחות הפרופסיונאלית של מורים :בין המורה הראוי
למורה המומחה .בתוך ר' קלוויר ול' קוזמינסקי )עורכות( ,הכשרת מורים בישראל בתהליכי
עיצוב זהות מבעד לעיניה של רשת עמיתי מחקר במכון מופ"ת .תל-אביב :הוצאת תמה
)בדפוס(.
אבידב-אונגר ,א' )בשיפוט(" .השאפתניות" :מאפייני הקריירה המקצועית של מורות מצוינות
ממלאות תפקיד ותחושת ההעצמה בקרבן .דפים.
אבידב-אונגר ,א' )בשיפוט( .פיתוח מקצועי באמצעות ' סיפור ההתפתחות המקצועית' :התרומה
של המחקר האיכותני להבניה של זהות מקצועית .בתוך א' חזן ול' נוטוב )עורכות( ,הוראת
המחקר האיכותני .הטכניון ומכון מופ"ת.

אבידב-אונגר ,א' ואושרת-פניק ,י' )בהכנה מתקדמת(" .ממעוף הציפור" – סיפורי התפתחות של
מורים .תל-אביב :מכון מופ"ת.
אבידב-אונגר ,א' ושמעוני ,ש' )עורכות() .בהכנה מתקדמת( .על הרצף – הכשרה ופיתוח מקצועי של
עובדי-הוראה .תל-אביב :מכון מופ"ת ומשרד החינוך.

איזנברג ,י' )בהכנה( .סימני דרך שילוב בריא של הילד החולה .תל-אביב :מכון מופ"ת )הספר יֵצא
בקרוב(.
בן שלום ,מ' )תשע"ב( .חסידות וחסידים באדר"ן ,תעודה.
בן שלום ,מ' )תשע"ב( .קניינים ארציים ושמימיים ,אמונה ותיקון עולם ,תמונת ראי הפוכה,
מקורות יהודיים-חסידיים בדרשה על ההר ,הברית החדשה כנגד המקורות התלמודיים.
זמנים.
בן שלום ,מ' )בהכנה( .חטיבה  600במלחמת יום הכיפורים.
בן שלום ,מ' )בהכנה מתקדמת( .תלמידי חכמים ופרופסורים ,מחקרים ביצירתו של עגנון.
ברץ,ל' והאופטמן ,ש' )בהכנה( .דמות המורה בראי הספרות ובעיני פרחי הוראה ותלמידיהם.
הצעת מחקר לקראת הגשה למכון מופ"ת בדצמבר .2011
ברץ ,ל' והאופטמן ,ש' )בהכנה( .עמדת מתכשרים להוראה כלפי המדריך למורה )תורגם לאנגלית.
לאחר ההגהות יישלח לכתב עת העוסק בהכשרת מורים(.
ברץ ,ל' וריינגולד ,ר' ) .(2011נשים פלסטיניות ישראליות כותבות שירה .בתוך א' מידני ונ' צור
)עורכים( ,פוליטיקה ושירה )בדפוס(.
ברץ ,ל' ,ריינגולד ,ר' ואבוחצירא ,ח' )" .(2011ילדים ,דברו אמהרית וטיגרית" עיון בכתב עת
הכתוב בדו לשון עברית אמהרית .עיונים בשפה וחברה )בדפוס(.
גוברמן ,ר' ,גורב ,ד' ,וייסמן ,ת' ,מנדל ,ד' ושטיין ,ח' )בהכנה( .שילוב טכנולוגיה בהוראת
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