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Personal Data
Date of birth:
Place of birth:
Home address:
Phone:
Marital status:

June 23, 1938
Israel
22 Etzel Street, Kiryat Ono, Israel
972 3 5343432
Married + 5 children

A. Education
1958-1963

M.Sc., Botany/Microbiology
Hebrew University, Jerusalem.

1963-1965

Genetics/Microbiology
Weizmann Institute

1965

Biochemistry
University of California (Davis)

1971-1973

Teaching certificate for Biology
Tel Aviv University, School of Education

1972-1976

Ph.D., Science Education
Hebrew University, Jerusalem.

1976-1977

Post doc: Curriculum Studies
University of California (Los Angeles)

Master's thesis:

Epidemiological differences between
physiological races of Puccinia
Coronata Cda. var. avenae. in oats.
Supervisor: Prof. I. Wahl

Doctoral dissertation:

A new method of teaching biology to
heterogeneous 7th grade classes which
are composed of a great number of
culturally deprived students.
Supervisor: Prof. A. Poljakoff-Mayber
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B.

Selected Academic Ranks and Professional Experience at Tel Aviv University until the
last decade

1968-1969

Researcher in Plant Pathology
Tel Aviv University

1970 - 1974

Director, Science Curriculum
Team in Tel Aviv University, School of
Education (Neta Project)

1971

Instructor
Tel Aviv University, School of Education

1976

Lecturer
Tel Aviv University, School of Education

1976 - 1982

Founder and Chairperson, Special filed (MEGAMA) of
Curriculum Studies

1981

Senior Lecturer with Tenure
School of Education

1982 - 1986

Director, In-Service Program for Curriculum Coordinators
School of Education

1983 - 1987

Chairperson, Committee for Students' M.A. Dissertations
School of Education

1986 – 2007

Director, Unit for School Based Curriculum Planning
School of Education

1989 - 1993

Head, Department of Teacher Education
School of Education

1989

Associate Professor
Tel Aviv University, School of Education

1993 - 1997

Member, Faculty of Humanities Committee for Promotion
Tel Aviv University

1996 - 1998

Member, University Admissions Committee
Tel Aviv University

1996 - 1998
2000 - 2002

Assistant Dean of Students
Tel Aviv University, School of Education

1998

Full Professor
Tel Aviv University, School of Education

1999 - 2001

Member, University Committee for Doctoral Students
Tel Aviv University

2

Selected ranks and experience at Tel Aviv university in the last decade

2001 - 2008

Incumbent of the Joanne and Jaime Constantiner Chair
for Jewish Education

2001 - 2003
2005 - 2006

Member in the supreme committee for faculty promotion

2005 - 2006

Acting Head, School of Education.

2008

Formally retired from the university as Emeritus

2009 - 2012

Head of research unit on Teaching Jewish People hood

Selected Academic and professional Roles Outside of Tel Aviv University until the last decade
1963 - 1965

Researcher in Soil Microbiology
Weizmann Institute of Science, Rehovot

1971 - 1973

Team member, Science Curriculum Development
Center for Curriculum Development
Ministry of Education & Culture, Jerusalem

1981 - 1983

Adviser, Curriculum Studies
Open University, Tel Aviv

1990 - 1992

Member, Permanent Committee for Academic Tracks
of Teacher Education Institutions MALAGCouncil for Higher Education, Jerusalem

1992 - 1994

Member, Committee for Designing the
Pedagogical Characteristics of a SelfGoverning School, (―Lomed Atzmai‖)
Ministry of Education and Culture

1993 - 1997

Academic Advisor on Educational Studies, B.Ed. Program,
Levinsky College, Tel Aviv

1993 - 1996
1999 - 2003
2005 - 2007

Member, Permanent Committee of the Pedagogical Secretariat
Ministry of Education and Culture

1994 - 1996

Chairperson, Committee for Revising Academization Model for
Educational Colleges, MALAG Council for Higher Education,
Jerusalem

1994 - 1998

Member of the Center for Social Policy Studies in Israel,
Jerusalem
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1995 - 1996

Chairperson of Subcommittee for retrieving field data for
developing a Code of Ethics for teachers in Israel, Teachers'
Association for the Advancement of Education and Teaching

1999 - 2002

Co-Chairperson ( with M.Silberstien), Committee on Redesigning
the curriculum on Social Civics and National Studies
(―Moledet‖) for Lower Elementary School

Selected academic and professional roles outside of the university in the last decade
2000 – 2003

Member of Academic Council of the Open University

2000 - 2007

Founder and chair of Special Interest
Group on Qualitative Research Methods,
for faculty members of the Universities &
Teaching colleges under MOFET.

2001 - 2007

Chairperson of the Supreme Committee, the Council for
Higher Education, for Nominating Professors for
Colleges of Education

2003- 2005

Initiator and planner of ―Ohalo Seminar
On Qualitative Genres―
2003 First Seminar on Action Research;
2005 Second on Narratives

2003 - 2005

Member of the National Task Force for
the Improvement of Education
(DOVRAT Committee).

2004 - 2005

Chairperson of the DOVRAT
subcommittee on Teacher's Status and
professional development.

2006 - Present

Head of ― Israel Culture and its Instruction‖ an M.Ed.
program at Achva college of Education

2005 - Present

Committee member of the Recanati
Award to the best teacher

2005 - 2009

Founding partner (with G. Shimoni and D.
Avidar) of the International school for
Jewish Peoplehood - Beit Hatefutzot and
its pedagogical advisor.

2005 – 2010

Founding member of the Israeli Society for the Study of
Narrative and Culture (with A. Libliech and L. Kasan)

2005 Spring

Member of the international scientific committee (SAAC) of the
Weizmann Institute of Science to review the science teaching
department.
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2008 - Present

Board member of The Center for Educational
Technology (Ma"tach).

2008 – Present

Member of ORT Academic Council

2009 - 2012

Committee member of Israeli National Council for Research
INCR under the Israeli Academy of Sciences

2009- Present

Board member of Ohalo College in Katzrin

2012- Present

Member of Supreme Committee for Nominating
Professors for Colleges of Education
the Council for Higher Education,

Selected International Experiences and roles
1965 - 1967

Researcher in Plant Physiology
University of California, Davis, USA

1976 - 1977

Post Doctoral Researcher in ―Study of Schooling in the United
States‖I.D.E.A. at UCLA, California, under Prof. J. Goodlad

1980, Summer

Guest Lecturer, School of Education
Melbourne State College, Australia

1982 - 1983

Sabbatical leave, Faculty of Education
University of Central Florida, USA

1983, Summer

Guest Lecturer, Science Education
College of Arts & Sciences, Kingston, Jamaica

1984, Summer

Guest Lecturer, Department of Education
University of San Paulo, Brazil

1987 - 1992

Corresponding Editor (1987-89) Advisory Editor (1989-92)
Journal of Curriculum Studies, Falmer Press

1988 - Fall

Visiting Professor, School of Education
University of California, Los Angeles, CA, USA

1988, Winter/Spring/
Summer

Visiting Professor teaching graduate courses in Educational
Evaluation University of Georgia, Science Education, Athens, GA

1988 - 1993

Executive Member, International Study Association on Teacher
Thinking (I.S.A.T.T.), Nottingham, UK

1990

Elected member of Professors of Curriculum in the United States

1995, Fall

Teaching "Ethics in Case Studies" for doctoral
students, Trondheim, Norway

1995, Summer 1996

Visiting Professor, University Technology, Sydney
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1998 - 1999

Visiting Professor, University of California, Davis

2003 Winter/Spring/
Summer

Visiting Professor, University of California, Davis

2004- 2006

Directing the intervention program at the Jewish school Ibn Gabirol
in Madrid

2007 winter

Advising the Jewish school Alberto Einstein in Quito, Ecuador

2007 Winter

Visiting Professor at University of California, Davis

2007 Summer

Visiting Professor at Beijing University, China

2008

Committee member of Theory Article Award on Narrative
Research by SIG, AERA.

2008 - Present

Member of editorial board of the "Journal for Jewish Education"

2009- Present

Chairperson of committee on Ethics at IAACS

2010- Present

Member of the editorial board of the electronic journal IJJER
"International Journal of Jewish Education Research"

C. Scholarships and Awards
1974

Jewish Belgian scholarship, Hebrew University: Ph.D. student

1982

Ben Gurion Foundation Award: Research on Discrepancies in the
Perception of Curriculum Implementation

1993

Special Commemoration Award from " "לא ישאו חרבfor the Work
on Kibbutz Immigrants in Los Angeles

2005

Tel Aviv Award for research in Education

2006

Award by the Jewish agency for exceptional good work of the
Education Committee of Tel Aviv-Los Angeles partnership

2008

Life long certificate for contribution to the advancement of
Qualitative research in Israel

2010

Award of the Israeli Federation of boys and girl scouts for special
contribution to the Israeli society.

2011

Distinguished Senior Member of the School of Education
University of California, Davis

2012

The recipient of Liebhaber Prize for the Promotion of Religious
Tolerance in Israel (With Prof. David Hartman)
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Grants
1981

Ministry of Education & Culture Grant:
Research on Science Curriculum
Implementation

1984 - 1987

Ministry of Education & Culture Grant:
Research on Optional Curricula.

1986 - 1987

Sapir Foundation Grant: Successful
Models of School-Based Curriculum

1988 - 1989

Ministry of Education & Culture Grant:
Identifying Models of School Based
Curriculum Planning

1989 - 1990

Ministry of Education & Culture Grant:
Developing "Half-Baked" Materials for
Junior High Schools in Science &
Technology

1989 - 1992

Ministry of Education & Culture Grant:
Action Research on School Based
Curriculum Planning

1991 - 1992

Ministry of Education & Culture Grant:
Invited Action Research on School
Leadership in School Based Curriculum

1993 - 1995

Tel Aviv Municipality Educational
Management Grant: Developing School
Leading Team

1993 - 1995

Tomorrow '98 - Science Technology:
Developing Technological Leadership in
the Educational System of the Jordan
Valley

1995 - 1996

Ministry of Education & Culture Grant:
Invited quality study on School-Based InService Training

1995 - 1996

Teachers Association for the
Advancement of Education and
Teaching: Study on teachers' attitudes
towards ethical issues in education.

1995 - 1998

Ministry of Education & Culture Grant:
Initiated a qualitative study on Focused
Learning and Authentic Curricula
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1997 - 1999

Tomorrow '98 - Science Technology:
Invited a qualitative Assessment in the
Northern Galilee

1999 - 2002

Ministry of Education and Culture Grant:
Evaluation studies of Teachers' Centers

2004 - 2005

Pedagogical Secretariats: Collecting and
analyzing and studying Teacher's Ethical
Dilemmas

2009-2012

Nad"av Foundation: Research Studies on
teaching Jewish people hood

D. Membership in Professional Societies
1976 - Present
1976 - Present
1981 - 1983
1985 - 1999
1985 - 1990
1989 - 2000
1989 - Present
1990 - 2005
1996 - 1999
2005 - 2006
2002 - Present
2006 - Present

Israeli Educational Research Association (IERA) (Israel)
American Educational Research Association (AERA) (USA)
National Science Teacher Association (NSTA) (USA)
International Study Association on Teacher Thinking (ISATT)
As the Israeli representative (England)
National Association on Research in Science Teaching (NARST)
(USA)
Critical Issues in Curriculum (SIG-AERA)
Qualitative Research (SIG-AERA)
Teaching and Teacher Education (SIG-AERA)
International Council on Education for Teaching ICED (USA)
European Association of Research Learning Institution (EARLI)
Europe
Member of the Israeli Association for research in Jewish Education
Member of IAACS and the Israeli representative

Public Activities as a Lay Person
1972 - 1983
1986 - 1987

1998 - 2003
2000 - Present
2001-2010
2001- 2007
2003- 2009

International Commissioner and Executive
member, Israeli Boy and Girl Scout Federation
Advisor to the Israeli Association of Academic
Women, on developing a program against sexual
harassment, for implementation during military
service
Initiator and Chairperson of Alumni Club of the
school of Education Tel Aviv University
Advisory board member of "Bina" Secular Beit
Midrash
Member of Academic Committee of
Yaakov Herzog Center for Jewish Studies
Chairperson of the Education Committee
of Tel-Aviv- Los-Angeles Partnership
Board member of ―Panim‖ - The umbrella
organization for Jewish Renewal
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2005 - 2007

2009 -

Initiator of ―Shabbat Malka,‖ a course of
studies on Shabbat texts and experiencing
rituals for young families run by ―Beit
Midrash, Kolot‖
Volunteer at the Falashmura's homework
club in Pardes Katz

E. Supervision of Doctoral and Post Doctoral Students
1986 - 1992

Nitza Shafriri (cum laude)
Modes of Teachers' Interventions in the Process of
Teaching-Learning with Logo's Micro Worlds
(with U. Liron)

1987 - 1992

Edna Shoham
The Relationship Between the Kibbutz Ideology
and Its School Curricula (with R. Shapira)

1993 - 1998

Shoshi Milet
The Transition of Student Teacher to Beginning
Teacher (with P. Tamir)

1994 - 1998

Dan Gibton
Aspects and Characteristics of the Work of a
Principal in an Autonomous School (with E.
Goldring)

1996 - 2001

Penina Katz
An Analysis of Successful Cooperating Teachers'
Mentoring Relationships with their StudentTeachers in Elementary Schools (with M.
Silberstein)

1997 - 2005

Ada Geva
Ethical Dilemmas in a Virtual School

1997 - 2010

Tova Mitelman
What is a Teacher in a Virtual School?

1999 - 2004

Tzipi Margalit
Chats as an Educational Tool

1999 – 2004

Asia Sharon
Computers and Books – Coexistence or
revolution? (with D. Algom)

2001 - 2008

Hanna Tisch
Ethical Dilemmas of Religious Teachers

2003 - 2009

Nurit Meirav
The Discourse of Female ―CHABAD‖ Students
(with E. Olshtien)- an ethnography
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2003 - 2011

Liron Dushnik
Ethical and Moral perceptions among Secular
Teachers

2004 - 2007

Penina Schur
Teachers' Decision at Midlife to Teach Jewish
studies

2004 - 2008

Nurit Chamo
Secular Parents' Expectation of Jewish
Education for Their Children

2005 - 2007

Rona Hart Shavit
Post doctoral fellow Research areaIsraelis in the Diaspora

2009 – 2013

Avichai Kelerman (Submitted dissertation)
The deterioration of Talmud studies in secondary
yeshivot

2009 -

Yael Bar- Lev ( Approved proposal)
Secular Parents Expectations towards Jewish
Education

Supervised about 70 M.A. theses and M.Ed. projects to date
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Publications
A. Books & Monographs
1.

N. Sabar, A Better Chance of Learning: A Development and Evaluation Study in a
Non-Streamed Setting. Sterling University, Sterling Monographs Series, 1988, (106
p.).
.(' עמ148) ,1988 , הוצאת יחדיו: ת"א. תכנית לימודים בגלגוליה, בן יהושע- צבר.נ

.2

.( הדפסה שישית, ' עמ126) ,1990 מודן/ הוצאת מסדה, ת"א, מחקר איכותי בהוראה ולמידה. בן יהושע- צבר.נ

.3

 הספר הווה השראה למחזה בשם זה בתיאטרון.(' עמ176) ,1996 , עם עובד: ת"א.L.A.  קיבוץ, בן יהושע- צבר.נ

.4

. רכבי – ניקולבסקי. למחזאית ח,שבע-באר
5.

N. Sabar, Kibbutzniks in the Diaspora: In Search of Identity. New York: Suny.
2000, (189 pp.) (Expanded version of no. 4 for non- Israeli readers).
. דילמות אתיות של מורים- מי אני שאקבע את גורלם, ביאליק. דושניק & ג. ל, בן יהושע- צבר.נ
.(' עמ130) , 2007 . מאגנס:ירושלים
 שוקן: סיפורן של משפחות משולבות בישראל תל אביב- שני בתים וילד, צבר.בן יהושע וג- צבר.נ
.(' עמ400) ,2012

.6

.7

.( ) בהכנה. מהדורה מיוחדת מתורגמת לסינית. שיטות מחקר איכותני בחינוך.בן יהושע-  צבר. נ.8
Edited Volumes
1.

P. Tamir, A. Blum, A. Hofstein, N. Sabar (Eds.). Curriculum Implementation and
Its Relationship to Curriculum Development in Science. Jerusalem, Israeli Science
Teaching Center, 1979. p. 465.

2.

N. Sabar, Editor of two chapters in P. Tamir, et al. (Eds.). Pre-Service and InService Teacher Education. Philadelphia, Balaban, 1983.

3.

N. Sabar, J. Rudduck, & W.A. Reid, (Eds.). Partnership and Autonomy in School
Based Curriculum Development - Perspectives from Israel and England. Sheffield,
University of Sheffield Press, 1987.

4.

N. Sabar, guest editor, Technology Research and Development Journal, Volume 49(1),
2001.

.2001 ( עמ' מהדורה שלישית618)  דביר: לוד. מסורות וזרמים במחקר האיכותי.( בן יהושע )עורכת- צבר.נ
. מופ"ת: תל אביב. מהדורה חדשה.  צבר – בן יהושע ) עורכת( מסורות וזרמים במחקר האיכותני. נ.6
. ( ) בדפוס2015
7.

N. Sabar with M. Zellermayer. Consulting editor to the Handbook of Narrative Inquiry
methodologies. J. Clandinin (Ed). Thousands Oaks: Sage: 2006
.
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.5

 חינוך יהודי ותולדות החינוך בתוך, בן יהושע ) עורכת( שער על חינוך יהודי בספר הערכה- צבר.נ
. רמות: אביב- תל, 2009 ( קשתי ) עורך.י

B.

.7

Curricula
. תשל"ג, אוניברסיטת ת"א, נט"ע, חלקים בעברית למורה5  סידרה בת, בעלי חיים במים, צבר.נ

.1

 תוכנית הלימודים מולדת חברה ואזרחות לבית הספר.(2002) .( זילברשטיין )עורכים. מ, בן יהושע- צבר.נ
. משרד החינוך, ירושלים. האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים.(ד-היסודי )כיתות ב

.2

 שותפות ת"א: תל אביב.  אנג'לס פנים רבות לה-( שותפות תל אביב לוס2004 ,  בן יהושע ) עורכת- צבר. נ.3
.אנגלס-לוס
- תל. עמיות יהודית מתווה עיוני ומעשי להוראה ולמידה.( חמו )עורכים. שמעוני ונ. ג,בן יהושע- צבר.נ
( 300 ' )עמ.2009 , בית התפוצות:אביב
C. Articles
1. R. Mitchell, N. Sabar, Hyphal cell wall structure of two species of pythium,
Canadian Journal of Microbiology, 12, 471-475, 1966.
2. R. Mitchell, N. Sabar, Autolytic enzymes in fungal cell walls, Journal of Gen.
Microbiology, 42, 39-42, 1966.
3. P. Castle-Franco, J. Lott, and N. Sabar, Respiratory changes during seed germination,
histological distributions of respiratory enzymes and mobilization of fat reserved in
castor bean endosperm and peanut cotyledons. Plant Physiology, 44 (6), 789-795,
1969.
4. E. Kaplan, N. Sabar, A model biology curriculum for heterogeneous seventh grade
classes containing culturally deprived students (in Israel). Part I. The theoretical
foundation of the model, Science Education, 59, (3), 313-320, 1975.
5. E. Kaplan, N. Sabar, A model biology curriculum for heterogeneous seventh grade
classes. Part II. The construction of the model, Science Education, 59, (3), pp. 321332, 1975.
6. N. Sabar, The utility of various kinds of evaluation data in the process of developing
a new biology science curriculum. Studies in Educational Evaluation, 1, (3), 193200, 1975.
7. N. Sabar, An integrative in-service training for a curriculum team. Journal of
Curriculum Studies, 9, (1), 81-89, 1977.
8. N. Sabar, E. Kaplan, The effect of a new seventh grade biology curriculum on the
achievements and attitudes of intellectually and culturally heterogeneous classes.
Journal of Research in Science Education, 15, (4), 271-276, 1978
9. N. Sabar, N. Shafriri, Workshop for teachers as curriculum developers and
implementers, Journal of Curriculum Studies, 11, (1), 87-96, 1978.
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.4

10. N. Sabar, Science and society, new trends in science teaching, Science Education,
63, (1), 38-47, 1979.
11. N. Sabar, M. Miron, Teachers' contribution to curriculum development. Studies in
Educational Evaluation, 5, (2), 205-208, 1979.
.1979 , נובמבר,86-77 ' עמ,(24) . עיונים בחינוך, התנסות מורים בפיתוח תכנית לימודים, צבר. נ, שפרירי.נ

.12

.1980 , פברואר,84-67 ' עמ,(25) . עיונים בחינוך, סדנת מורים לפיתוח תכנית לימודים, צבר. נ, שפרירי.נ

.13

14. N. Sabar, T. Ariav, An examination of priority discrepancies between developers
and teachers using a science unit. Journal of Research in Science Teaching, 17, (4),
295-300, 1980.
15. N. Sabar, N. Shafriri, Teachers as curriculum developers - A model for in-service
training of teachers in Israel. Journal of Curriculum Studies, 12, (3), 207-217,
1980.
16. T. Ariav, N. Sabar, An attempt to construct a model for time management of a
curriculum development project. Educational Technology, xx, (9), 35-40, 1980.
17. N. Sabar, S. Guri, The effects of teaching a special Holocaust curriculum. Jewish
Education, 48, (3), 27-40, 1980.
 הלכה למעשה, הערכת שינויים קוגניטיביים ואפקטיביים אצל בני נוער בנושא השואה, צבר. נ, גורי.ש
.1980 ,131-113 ' עמ,3 בתכנון לימודים

.18

. מאפייני מנחים לצוותי מורים המפתחים חומרי למידה, שפרירי. נ, זילברשטיין. מ, בן יהושע- צבר.נ
.1981  דצמבר,83-98 ' עמ,(32) ,עיונים בחינוך

.19

 עיונים, פיתוח פעילויות לימודיות ממוקדות. בית התפוצות כסביבה לימודית, בן יהושע- צבר. נ, שמיר.א
.1985 , מרץ,116-95 ,(33) ,בחינוך

.20

21. N. Sabar, & N. Shafriri, On the need for teacher education in curriculum
development. Studies in Educational Evaluation, 7, 307-315, 1982.
22. N. Sabar, M. Silberstein, and N. Shafriri, Needed: curriculum coordinators for
teachers developing learning materials. Job analysis. Curriculum Inquiry, 12 (1),
53-67, 1982.
23. N. Sabar, School based science curriculum, myth or reality? European Journal of
Science Education, 5, (4), 457-462, 1983.
24. N. Sabar, Towards school based curriculum development: Training school
curriculum coordinators. Journal of Curriculum Studies, 15, (4), 431-434, 1983.
 הכשרת מורים לצוותי מורים העוסקים בפיתוח תכניות, ארבל. ר, זילברשטיין. מ, בן יהושע- צבר.נ
.1984 ,41-23 ' עמ,4 , הלכה למעשה בתכנון לימודים,לימודים
26. K. Kennedy, N. Sabar N. Shafriri, Knowledge utilization and the process of
curriculum development: A report, Journal of Curriculum Studies, 17, (1), 103106, 1985.
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27. N. Sabar. Is the disappointment in the implementation of new science curriculum
justified?: A study quantifying descriptive data. Journal of Research in Science
Teaching, 23 (6), 475-491, 1986.
28. N. Sabar, I. Shamir, Evaluation of focused learning activities in the context of
visiting a museum. Studies in Educational Evaluation, 14 (2), 261-267, 1988.
29. N. Sabar, I. Shamir, Focused learning activities at Beit Hatefusoth. Curator, 31 (4),
277-291, 1988.
30. N. Sabar, T. Levin, Still waters run deep. Sex differences in science classroom
discussions. Journal of Research in Science Teaching, 26 (8), 730-750, 1989.
 הלכה למעשה. חקר מקרה: בדיקה איכותית של הפעלת תוכנית לימודים בביולוגיה, בן יהושע- צבר.נ
. התשמ"ט,57-37 ' עמ,6 בתכנון לימודים

.31

 כיצד להפוך את "תוכנית הלימודים" לכלי המארגן את החשיבה, בן יהושע- צבר. נ, זילברשטיין.מ
. התשמ"ט,89-76 ' עמ,6 הדידקטית של המורה? הלכה למעשה בתכנון לימודים

.32

33. T. Levin, N. Sabar Z. Libman. Achievement and attitudinal patterns of boys and girls
in science. Journal of Research in Science Teaching, 28 (4), 315-328, 1991.
34. A. Yogev, N. Sabar, Y. Alper. Determinants of readiness for contact with Jewish
children among young Arab students in Israel. Journal of Conflict Resolution, 35
(3), 547-562, 1991.
35. N. Sabar, M. Silberstein, H. Ezer. The contribution of a curriculum coordinator to
school curriculum development: Two case studies. Journal of Curriculum and
Supervision, 8(4), 306-328, 1993.
 המקרה של בתי ספר אוטונומיים בחינוך: מבנה לימודים רב פנים. בן יהושע- צבר. נ, זילברשטיין.מ
. תשנ"ג,54-21 ' עמ,8 ' מס, הלכה למעשה בתכנון לימודים.היסודי בישראל

.36

יסודי קיבוצי- זיקתן של תכניות לימודים ייחודיות בבית הספר העל. שפירא. ר, בן יהושע- צבר. נ, שהם.ע
. תשנ"ד,29-1 ' עמ,9 ' מס, הלכה למעשה בתכנון לימודים,לאידיאה החינוכית קיבוצית

.37

38. D. Gibton, N. Sabar. Many doubts few excuses: Zionist education in kibbutz high
schools. Journal of Moral Education, 24 (3), 291-308, 1995.
 האמנם כך? לקחים ממציאות. שפירא מפגש בין עולים לותיקים. ר, שוהם. ע, רסניק. ג, בן יהושע- צבר.נ
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;Research Proposals of Binational Science Foundation
The Israeli national academy of science; Special interest group for Narrative studies
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