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  חוברת תקצירים



ב 

              
  
  

  אהוד מנור/ברוש        
  

  ואני ראיתי ברוש

  שניצב בתוך שדה מול פני השמש

  בקרה, בחמסין

  .אל מול פני הסערה

  

  על צידו נטה הברוש

  .צמרתו הרכין עד עשבלא נשבר את 

  מול הים, והנה

  .קם הברוש ירוק ורם

  

  לבדו, הנה ברוש

  .מול אש ומים

  לבדו, הנה ברוש

  .עד השמיים

  .לבדו איתן, ברוש

  לו רק ניתן ואלמד

  .את דרכו של עץ אחד

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ג 

 

  הקדמה

  
  
  

 החמישיתיריד המחקר של המכללה האקדמית עמק יזרעאל מתקיים זו השנה 

 הקודמות המטרה העיקרית של היריד היא לאפשר לחברי שניםמו בכ. ברציפות

הסגל להכיר מקרוב את מגוון תחומי המחקר והעשייה של עמיתיהם בחוגים 

  . וכן להוות מנוף ליצירת שיתופי פעולה עתידיים במכללה, השונים

  

המרוכזים ,  תקצירים מתחומי עניין מגוונים43לוועדה המארגנת הוגשו השנה 

שהן פרי   עבודות מוצגותביריד.  של שמות המחבריםב-זו לפי סדר אבחוברת 

וכן עבודות משותפות של , מחוגים שוניםחברי סגל בין שיתופי פעולה יצירתיים 

   .חברי סגל עם סטודנטים מצטיינים

  

ראש , מיקה קפטור' לגב , המכללהתנשיא, עליזה שנהר' לפרופנו נתונה תתוד

ות במכללה שהשתתף בארגון והפקת יריד המחקר וכן לכל הצו, המנהל האקדמי

  . חמישיה

  

   

  :ועדת יריד מחקר

אורית ' גב, מונדרר-ר נעמי שקד"ד, אורנה צישניסקי' פרופ, )ר"יו(ש שהרבני ור ש"ד

  ).מרכזת הועדה(עינבל גרנוב ' גב,  מיכל שמיר' גב, בלדרמן -שמיר



ד 

  

  

  
  

  ודנטים והקהל הרחבציבור הסט, מתכבדת להזמין את חברי סגל המכללה

  החמישיליריד המחקר 
  יתקיים במכללה האקדמית עמק יזרעאלש

  27.5.2009ט   "תשס, סיון' ד רביעיביום 
  2תכליתי - בניין הרב5007באודיטוריום 

  

  תצוגת הפוסטרים תתקיים בכניסת הבניין

  :סדר יום

  פוסטרים תערוכת – וכיבוד קלהתכנסות        8:00- 8:30    

  ר ועדת יריד מחקר  "יו, ר שוש שהרבני " ד-       ברכות8:30          
   המכללהתנשיא, עליזה שנהר'  פרופ–דברי פתיחה                         

  

  גדעון דורון' פרופ-        הרצאת מרצה אורח8:45-9:45
   

  ציון ברנץר " ד–ר "יו -  מושב ראשון      9:45-10:45
  

    'חביאר סימונוביץ ר"   ד
 יתרונות הקשרים החלשים של מחפשי תעסוקה בעידן של משבר          

  
  

  ר גלית ברנשטוק"   ד   
  לניהול" האריסטוטלית"דיון ביקורתי בהנחות היסוד של הגישה ? הילכו יחדיו-אריסטו וניהול         

  

    איריס חיימוב'  פרופ     
  ם רגשיים ומדדי מחלה בקרב חולים סכיזופרנייםמדדי, השפעת טיפול בדיקור סיני על איכות השינה

  
  הפסקה   10:45-11:15

  
  

       אורלי צרפתיר "ד  - ר"יו -  מושב שני   11:15-13:15
  

 ר גיל כהן"ד 
           האם המוכרים מניות בחסר מצליחים להכות את השוק

  
  



ה 

   אסנת דקל 'גב      
 גליתבחירת קטעי קריאה לבחינות הבגרות באנ          

  )ר לופי"ישינסקי וד'צ' מצטיינים בהנחיית פרופ. א.פרויקט ב( ואן שחאדה'אורג'    גב
 הפרעות אכילה והפרעות שינה, מאפייני בריאות נפשית: B- וAטיפוסי ההתנהגות מסוג           

  

   

   מר דותן בלייס 
  ילדים ובני נוער במשחקי רשת: גיבורים וירטואלים          

  
   סימונשטייןר פרידה "ד 

 ?  IVFלעבור  על כל הנשים האם: שיפור גנטי והשאלה ממנה מתעלמים
 
   ר חנה ספרן"ד 
 ? מה רוצים הארגונים: יות בשירות הקהילה או האקדמיה/סטודנטים          

  
  

   דיון'   דק5ולאחריה '  דק15  תמשךכל הרצאה* 

  

  
   ארוחת צהריים    13:15- 14:00

  

   בחסות המרכז , ויקטור פרידמן' סביליה ופרופ-הלנה דה' שב בהנחיית פרופמו   14:00-15:30    
        מכללת עמק יזרעאל כמודל של שיתוף "בנושא , למחקר פעולה וצדק חברתי                           
       "יהודי-פעולה ערבי                           

 
  



ו 

 תוכן עניינים
 

 

:שם המרצה עמוד

1עמוד    החוג לפסיכולוגיה והמרכז למחקר והוראה פסיכוביולוגי -רפאליאביטל אבי ושני  

2עמוד     היחידה ללימודי אנגלית-אדרי שרית 

3עמוד     החוג לשירותי אנוש–אלפסי קקון שני  

4עמוד     החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה-אדלר אלה- אריאלי דניאלה וברונשטיין 

5עמוד     מדעי המדינה– דורוןאריאן עופר וגדעון  

6עמוד     החוג למנהל מערכות בריאות- ופי אליזבתלוין רות, בלום נאוה 

7עמוד     החוג לתקשורת-בלייס דותן 

8עמוד     החוג לכלכלה וניהול-דוד נסים-בן 

   החוג לשירותי אנוש-ברנץ ציון 9עמוד 

   החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה-ברנשטוק גלית 10עמוד 

   החוג לתקשורת-גינוסר אבשלום 11עמוד 

  תוכנית הלימודים לתואר שני ביעוץ חינוכי: החוג לחינוך -רוני פריד, דור אסנת 12עמוד 

   החוג לפסיכולוגיה-יוחנן אשל,  פרח דלה רנין,דן אורי 13עמוד 

   היחידה ללימודי אנגלית- דקל אסנת 14עמוד 

   רופולוגיה  החוג לסוציולוגיה ואנת-הראל אריאלה 15עמוד 

   החוג לפסיכולוגיה-חיימוב איריס 16עמוד 

   החוג למנהל מערכות בריאות-חפר אליעוז 17עמוד 

   החוג לתקשורת-חצרוני אמיר 18עמוד 

  למערכות מידע ניהוליות החוג -ידין אהרון  19עמוד 

   החוג למערכות מידע ניהוליות-ידין אהרון ולביא אילנה 20עמוד 

   החוג לשירותי אנוש-חני  עדן גילת ושרוני,  שני גולדברג, ליבנה טליה , גליתונטורהינאי   21עמוד 



ז 

   החוג לכלכלה וניהול-כהן גיל 22עמוד 

  מדע המדינההחוג ל -כסיף עופר 23עמוד 

    החוג למדעי ההתנהגות-ואן' אורגשחאדה ואורנה צישינסקי, דובי לופי 24עמוד 

   החוג לשירותי אנוש–חמה ליבנה יעל וגוסינסקי רו 25עמוד

   החוג למנהל מערכות בריאות-פרידהוסימונשטיין משיח מיכל  26עמוד 

   החוג למנהל מערכות בריאות-פרידהסימונשטיין  27עמוד 

   החוג לשירותי אנוש-סמונוביץ חביאר 28עמוד 

   החוג למדעי המדינה-ספרן חנה 29עמוד 

  המרכז למחקר פעולה ולצדק חברתי  -הסביליה הלנ-פרידמן ויקטור ודה 30עמוד 

   החוג לתקשורת-צדקא שאול 31עמוד 

   החוג למדעי ההתנהגות-פלינט עפרה ולצר יעל, שוחט תמר, ישינסקי אורנה'צ 32עמוד 

   החוג לתקשורת-צרפתי אורלי וכהן יואל 33עמוד 

   היחידה ללימודי אנגלית-רוזנפלד ננסי 34עמוד 

   החוג למדעי ההתנהגות-ברגררז סיון וברי  35עמוד 

    החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה-רזניק שלומי 36עמוד 

   החוג לכלכלה וניהול-ציון אורי ושביט טל-בן, שהרבני שוש 37עמוד 

   החוג לחינוך-שוהם מורן 38עמוד 

   החוג לכלכלה וניהול- שחור טל 39עמוד 

  החוג למערכות מידע ניהוליות,  החוג לכלכלה וניהול-מונדרר נעמי-שקד 40עמוד 

   החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה- שרעבי משה 41עמוד 

   החוג לכלכלה וניהול-ציון ואוריאל שפיגל-אורי בן, תבור צחי 42עמוד 

   החוג למדעי ההתנהגות-רוט מירי-קרוארותדמור ישעיהו  43עמוד 
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  ייסוד המודל בחולדה: סכיזופרניה
  

  יטל ואבי אבשני רפאלי
  החוג לפסיכולוגיה והמרכז למחקר והוראה פסיכוביולוגי

  
סכיזופרניה . המסבה סבל רב לחולה וסביבתו, לוקה בסכיזופרניה מכלל האוכלוסייה העולמית 1%-כ

כאשר התסמינים החיוביים כוללים פגיעה ביכולת להבחין בין , מאופיינת מתסמינים חיוביים ושליליים

היפראקטיביות וכל התנהגות אבנורמאלית שמתווספת לרפרטואר , כוזהפסי, הזיות, מציאות לדמיון

נסיגה , התסמינים השליליים כוללים דיכאון. ההתנהגויות של הפרט ומפריעה לתפקודו התקין

אחת הבעיות שמתעוררות כתוצאה  .חברתית וכל התנהגות שחסרה לתפקודו הנורמאלי של הפרט

במחיר של החמרה , פטומים החיוביים אכן מראים הקלההיא שהסימ,  למחלהמהטיפולים התרופתיים

כלומר המטופל סובל מפחות הזיות ופסיכוזות אך הוא נכנס לדיכאון ונסיגה . בסימפטומים השליליים

על מנת להיטיב ולהרחיב את הטיפול . חברתית שנגרמים הן מהמחלה והן מהתרופות עצמן

. וני המחלה וזאת על ידי ייסוד מודל בבעלי חייםיש להגביר את הדגש המחקרי על מנגנ, בסכיזופרניה

אין מודל אשר מכסה את הספקטרום הפנוטיפי המלא של מחלת הסכיזופרניה והמודלים , כיום

לאורך לחץ ל החשיפההשפעות  אשר בודק את ,במחקר שערכנו במרכז המחקר. הקיימים הם חלקיים

בה ללחץ יש את ההשפעות , התבגרות-שקיימת תקופה קריטית בגיל טרוםמצאנו , תקופת הילדות

אנו משערים . כפי שהתבטא במבחנים התנהגותיים ומדידות פיזיולוגיות, הכי משמעותיות בבגרות

בנוסף למניפולציה פרמקולוגית שהוכחה כמשרה סימפטומים , שחשיפה ללחץ בתקופה קריטית זו

ולוגיה של המחלה וכולל את תסייע לנו בייסוד מודל תקף של סכיזופרניה המתחשב באטי, חיוביים

  .הנוירולוגיים וההורמונאליים, התסמינים השונים על כל היבטיהם ההתנהגותיים

  

  .בראשיתונמצא  המחקר לעיל  
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Computer Assisted Courses for Learning Disabled Students at the Max 

Stern Academic College of Emek Yezreel 

 

Sarit Adari 

 
English Unit 

 

The benefits of computer assisted (CA) learning for learning disabled (LD) students has been 
documented by a substantial body of research (Anderson-Inman, Brown et al., Bryant et al., 
Lea et al.). However, CA courses are not widely available in Israeli higher education. CA 
learning is particularly suited to the needs of LD students of English for academic purposes, 
because it can offer a combination of assistive technology with a student-centered approach, 
which focuses on the needs, abilities and learning style of the individual learner. 
This paper presents the computer assisted (CA) courses for learning disabled (LD) students of 
the advanced levels of English for academic purposes at the Emek Yezreel College. Two main 
forms of CA courses for the advanced levels have been piloted. The first, an integrative 
course combining computer assistive technology with mainstream studies, offers students two 
sessions per week: a two-hour session in a mainstream EFL class and an additional two-hour 
CA session. The second, a full CA course, offers students one four-hour session per week. 
The main objectives of these courses are to provide individualized assistance to LD students 
on a variety of EFL topics and familiarize them with the text-to-speech software and other 
relevant CA technologies.  
Objective: This paper aims at assessing the advantages and disadvantages of the two forms of 
CA courses piloted at the Emek Yezreel College. 
Student population:  30 LD students, studying on three different EFL levels: Intermediate 2, 
Advanced 1 and Advanced 2.  
Conclusions: The CA English courses, though still in their trial stages at the Emek Yezreel 
College, suggest the clear benefits of an individualized CA approach for teaching EFL to LD 
college students. Further studies on the availability and suitability of special solutions for 
teaching EFL to LD adult students are needed in order to improve LD students' experience in 
the academia. Furthermore, cooperation and sharing of information among all factors 
involved in catering to the needs of LD students such as EFL teachers, counselors, software 
and information technology experts constitute vital elements in the search for better academic 
solutions for our special student population.   
 
References 
Anderson-Inman, L. (1992). Computer-supported studying for students with reading and 
writing difficulties. Reading & Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 8(4), 
317-320. 
Brown, M.P. (2000). Access, instruction, and barriers: Technology issues facing students at 
risk. Remedial and Special Education, 21, 182-192. 
Bryant, B., Rivers, D., & Warde, B. (1993). Technology as a means to an end: Facilitating 
success at the college level. LD Forum, 19(1), 13-18. 
 
 
Paper presented at UTELI conference Breaking Down Barriers in Language Teaching, 
February, 2009. 
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  התארגנות קהילתית בישראל

   קקון –שני אלפסי 
   החוג לשירותי אנוש

  
מחקרים מראים כי הקהילות המקומיות הינן הזירה המרכזית להשתתפות אזרחים ולהתארגנות כיוון -רקע

שבמסגרות הקהילה ליחיד יש יותר אפשרות להשפיע ולהיות מעורב  כמו כן הוא יעדיף לשתף פעולה עם שכניו 

  .ות מקומיות בשל אמון גבוה ותחושת שייכותבפתרון בעי

 Dahl :1967 ; Booth & Seligson :2007; Berry, Portney and Thomson :1993)(  

לצורך מימוש צרכים משותפים והשגת , מתייחס לקבוצות אזרחים המתארגנים יחד" ארגון קהילתי"המושג 

ת האזרחים ולטובת האינטרסים שלהם ביוזמ,התארגנות נעשית באופן וולנטרי . מטרות קולקטיביות

  ). 2005:בליימן(

המניעים המובילים להתארגנות  לתקף מודל ראשוני בעקבות עבודות הסטודנטים בדבר – מטרת המחקר

  .קהילתית בישראל

  . תצפיות וראיונות עומק עם מקימים וחברים בהתארגנויות קהילתיות–שיטת המחקר

  : המודל המוצע– הגורמים והמניעים להתארגנות קהילתית
אזרחים יטו להתארגנות והשתתפות כאשר – צורך המניע האישי מתמקד בעיקר בזיהוי של – מניעים אישיים

    Community well-being)  (הם מזהים צורך שיתרום לטובת הקהילה 

)Glaser,Yeager Parker:2006 ; (Sharp :1986 . כמו כן על פי מאסלו)שפיתח את פירמידת ) 1968

אחרי זיהוי . האדם מונע מהרצון למלא את הצרכים החשובים לקיומו הפיזי והפסיכולוגי, רכיםהצ

או הבעיה ויש /או פסיכולוגי לצורך ו/אזרחים יטו ליוזמה או להשתתפות במידה ויש להם חיבור אישי ו,הצורך

  ). Oliver:2000(להם את הידע והכלים להתמודד איתה 

זוהי תופעה שצמחה בעשרות השנים .  הרצון למחות או להוביל לשינוי חברתיהמניע  הוא  – מניעים חברתיים

  ). 2001:בן אליעזר (לרב מתוך ביקורת על מדיניות השלטון,האחרונות במערב 

ותהליכי ההפרטה של השירותים הציבוריים הביאו להקמת אלפי " משבר מדינת הרווחה "– מניעים כלכליים

  ).2003:בר וכץ,גדרון. (רותים למגוון אוכלוסיות עמותות והתארגנויות המספקות שי

שימוש במשאבים ,  כאשר יש כוונות להתמודד בבחירות בעזרת ניצול הזדמנות פוליטית– מניעים פוליטיים

  )Lucardie:2008. (שגויסו והדגשת היוזמה שנותנת מענה לבעיות חברתיות דחופות

 התארגנויות קהילתיות אותם איתרו 25ט חקרו "תשס" התארגנות קהילתית"סטודנטים בקורס  -ממצאים 

ההתארגנויות הנחקרות עסקו בתחומים רבים ועשירים וכן ייצגו צורות שונות של התארגנות .בישובי מגוריהם 

התארגנויות לנזקקים : בממצאים מצאנו התארגנויות עם מטרות וקהלים מגוונים.פורמאליות וספונטניות –

, )נכים ,קשישים,חד הוריות(התארגנויות לאוכלוסיות מוגדרות , )חלוקת מזון  ,ח"גמ(וכאלו שידם אינה משגת 

) שיקום מבנים,חינוך ,שמירה על השכונה(התארגנויות פרקטיות ) עדות,נשים (התארגנויות של העצמה ויעוץ  

ך תאמו גם המניעים להקמת ההתארגנות היו שונים ומגוונים א. התארגנויות סביבתיות והתארגנויות של מחאה

 ) 100%(מניתוח המניעים מצאנו  כי כל ההתארגנויות .  סוגי המניעים שהצגנו ובכך אוששו את המודל 4את 

 מהתארגנויות נמצא שגם המניעים החברתיים 85% -ב. סיפור חיים או הגשמה,קמו מתוך מניע אישי של צורך

ניעים כלכליים כמשמעותיים ומניעים  נמצאו מ55%-לעומם רק ב. אידיאולוגים או המחאה השפיעו על ההקמה–

   . מהמקרים37% -פוליטיים היו הסיבה המרכזית רק ב
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  :מחקר הערכה אנתרופולוגי לקליטתם של בני מנשה בישראל
  קשיים מתודולוגיות וחיפוש פיתרונות יצירתיים

  
  אדלר-דניאלה אריאלי ואלה ברונשטיין

  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
  

ים החלו בני מספר שבטים ממדינות שבצפון מזרח הודו לזהות את עצמם כיהודים בעשורים האחרונ

 הגיעה לישראל קבוצה מאורגנת של 2006בנובמבר  ". בני מנשה"צאצאי עשרת השבטים ולהתקרא 

אשר עברו גיור בהודו טרום עלייתם עקב הכרה בשורשיהם " בני המנשה"מאתיים ושישה עשר מ

 החל מחקר 2007במאי .  בישראל בשני מרכזי קליטה בצפון הארץקבוצה זו נקלטה. היהודיים

. שעוקב אחר השתלבותם של המהגרים בישראל) מטעם הסוכנות היהודית(הערכה אנתרופולוגי 

השלב ; בשלב הראשון התמקד המחקר בתקופת השהייה במרכזי הקליטה והלימודים באולפן לעברית

ת שקיבלו העולים והשלב השלישי והאחרון של השני עסק בהכשרה המקצועית העיונית והמעשי

בוחן את מצבם של העולים שלוש שנים לאחר ההגירה בהיבטים של , אשר טרם הסתיים, המחקר

  . ציפיות לעתיד ושביעות רצון, קשרים חברתיים וקהילתיים, תעסוקה, מגורים

, י שפה ופערי תרבותהבדל. מחקר זה כרוך בקשיים מתודולוגיים שעוררו חיפוש דרכי מחקר חלופיות

, ובפרט בפני זרים, להימנעות מביטוי מילולי ומוחצן של רגשות ועמדות" בני המנשה"נטייתם של 

) אשר כלל חוקרים שאינם מבני המנשה(הביאו לכך שצוות המחקר , תפיסות של מגדר וסיבות נוספות

 ליצור תקשורת עם כדי, נתקל בצורך לחפש דרכים יעילות יותר מאשר המתודולוגיות השגרתיות

שימוש . העולים ולהפיק תובנות כלשהן לגבי תפיסתם את חווית המעבר על היבטיה השונים

תוך , וכן ראיונות קבוצתיים וזוגיים, )כגון מטאפורות ודמיון מודרך(באמצעים סימבוליים ואמנותיים 

מם המורכב של אמצעים אלו אפשרו הצצה לתוך עול. הם חלק מאותן דרכים, הפרדה בין המגדרים

  . בני המנשה והפקת תובנות לגבי האופן שבו הם חווים את המעבר לישראל
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Public Goods and the Free Market Economy: International Arrangements 

and the Environment  

 

Prof. Gideon Doron, Dr. Ofer Arian 

Tel- aviv University and The Emek Yezreel College  

Political Science Dep.  

 

The arguments presented in the article: 

• Environmental resources are incorrectly defined as public resources whereas they should 

be considered economic resources. 

• Attempts to solve environmental problems by formulating arrangements and/or reaching 

agreements on the international level have not succeeded up to now and there is no reason 

why they should succeed in the future. 

• The establishment of international arrangements to control the allocation of environmental 

resources and manage their use through the imposition of fines, restrictions, or taxes on 

deviations from permitted levels of utilization are doomed to failure. 

The solution suggested in the article is: the creation of an International Environment Fund 

(IEF), which would undertake the distribution of direct economic incentives and be funded by 

fees paid for environmental preservation activities 

 

 

Key words: International, Environment, Economic solution 

This abstract leads on an article which we are looking forward to be send in the next coming 

month. 
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The Jewish community in Harbin, China:  

Coping the Flood, Famines and Cholera. 

Nava Blum, PhD, 1, 2 &  Elizabeth Fee, PhD, 3  Ruth Levin, PhD,1  

1.  Department of Health Systems Administration, Max Stern Academic College of 
Emek Yezreel, Yezreel Valley, Israel  

2.  School of  Public Health, Haifa University, Haifa, Israel. 
3. National Library of Medicine, National Institutes of Health, Bethesda, MD. 

 
Backward: Between the late 19th century and mid-20th century, Harbin, a multicultural city 

in northern China, was the largest political, economic, and cultural center for Jewish people in 

East Asia. Flood, famines, and epidemic diseases were recurrent threats to life in China.  

Purpose: To find out how the community leaders, physicians and volunteers, organized 

medical and social services resources for  the community in order to cope with the cholera  

epidemic, after the Sungari River Flood of summer1932, when flooding ruined the harvests, 

food was scarce, water was contaminated, and many died from cholera.  
 

Research Method: The historical method was used - using primary. 

 

Conclusion: During and after the flooding, community leaders immediately organized the 

delivery of bread and water to families in need, physicians made rounds by boat, Volunteers 

assisted the elderly and the sick by bringing them food from a central soup kitchen until the 

water receded some five weeks later. Avraham Kaufman, MD, the head of the Jewish 

community and of the Jewish clinic, led the fight against the cholera epidemic. All members 

of the Jewish community boiled the contaminated water before using it all summer and ate 

only boiled and peeled vegetables and fruit. 
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  ילדים ובני נוער במשחקי רשת: גיבורים וירטואליים  
  דותן בלייס

   החוג לתקשורת
  

 הפך בעשור האחרון לפופולארי בכל רחבי העולם Counter Strikeפים המלחמתי המשתת-משחק המחשב רב

כי ילדים , מתצפיות שקיימתי עולה). בנים: ממגדר אחד(ידי הגיימרים הישראלים -ואומץ בחום גם על, המקוון

עסוקים בקרבות וירטואליים ובניסיון , Counter Strikeובני נוער בישראל מכלים שעות למול המשחק 

זמן רב מול ' מבזבזים'משום שהשחקנים , ראשית. מצב זה עלול להדאיג הורים ואנשי חינוך. השתפר בהםל

יש הסבורים כי בשונה מהטלוויזיה . תוכן המשחק אלים, שנית. המחשב על חשבון פעילויות רצויות אחרות

כך כדי לטפח לכאורה יש ב.  את הדמותלגלםבמשחק המחשב הוא נדרש ,  עם הדמות מזדההשבה הצופה

  . המצב מורכב יותר. שאותן ירצה לפרוק לא רק מול דמויות וירטואליות, בשחקן אגרסיות

המשחק מאפשר . משום שהם דוברים את שפתם, השחקנים מעדיפים בלעדית לשחק מול שחקנים ישראלים

רית לתוך של השפה העב' התפרצותה'עם . כך שהשחקנים יכולים לדבר זה עם במהלכו, שימוש במיקרופון

הפרעות , קללות ונאצות, מריבות. ולא תמיד הנעימים שבהם, המשחק מתפרצים לתוכו גם דפוסיה הלשוניים

לעתים . נרשמו בתצפיותיי) סילוק מתוך שרירות לב, למשל(כמו גם פגיעה מכוונת בשחקן אחר , הדדיות

ולם הצורמני והמתעתד להתחלף רק ק. הקולות הבוקעים מן הרמקולים נדמים כאלימים יותר מן המשחק עצמו

האם תכניו או שמא המטען התרבותי שנושאים ? מה הופך את המשחק לכה אלים. מסגיר את גיל הנערים

דומה שלא .  נצפתה במשחקים המתקיימים באירופה או בערב הסעודיתלאאלימות מילולית דומה ? שחקניו

בות הדיבור המחלחלת עמוק לתוך הדורות אלא תר, המשחק האלים צריך להדאיג את אנשי החינוך בישראל

ברצוני להציע הסבר תרבותי לאלימות המילולית של , מבלי להקל ראש בחומרתה של התופעה. הצעירים

זהו הגיל שבו הם . נערים מתבגרים, 18- ל10גיל השחקנים נע בין . הגיבורים הוירטואליים הצעירים בישראל

ו מערך הסוציאליזציה כופה עליהם לאמץ דפוסי גבריות מחוספסת וזהו הגיל שב, מגבשים זהות מינית גברית

השירות הצבאי : קיים מרכיב נוסף בגבריות הישראלית, ככל שזה נוגע למעמד הבינוני. והטרוסקסואלית

שואבת את ערכיה מן השירות ביחידה קרבית וההרואיות ' נכונה'גם היום הגבריות הישראלית ה. והמוכנות לו

  .  וי הלוחם הוא דימוי גברי חיובידימ. הנקשרת בה

. הלוחמניות שמציע המשחק) Avatar(אלא שדימוי הלוחם נטען במשמעות נוספת במפגש עם סכמות הגוף 

) nickname(לעתים כינוייהם ; השחקנים עורכים השוואות בין לוחמה אמיתית לבין הלוחמה במשחק: ולראייה

החושף את הנערים ', ריאליסטי'המדובר במשחק , לבסוף; ליות מובחרת"שאולים משמות יחידות צה

ויש ביכולתם להקשר מחדש את הטקסט בכפוף , לסיטואציות צבאיות שאינן נדירות במציאות המזרח תיכונית

לטענתי מתקיימת מערכת גומלין בין דימוי הלוחם הנחשק לבין המקבילה הוירטואלית . למציאות המוכרת להם

; בתיווך משחק המחשב מציבה את השחקנים בעמדת כוח זמנית' גיבור-לוחם'הכניסה לנעלי , מצד אחד. שלו

לבין הדמות הלוחמת ) חנונים של מחשב, מתבגרים( בין מי שהם בפועל הפעריש בה כדי לחדד את , מצד שני

מבקשים הגיבורים , והפעלת מערך לשוני תוקפני' קשיחות'באמצעות . שבתוכה הם מבקשים להתגלם

לבין הגבריות המדומיינת הרצויה ) לא בשלה, רכה(מצם את הפער בין הגבריות הקיימת הוירטואליים לצ

כי הם , עשוי לחזק את הטענה, כבכינוי גנאי' הומו'השימוש התכוף שעושים הנערים במילה ). חזקה והרואית(

    .   ות כדי לחדד את זהותם הגבריתמשתמשים בתוקפנ
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 כנסה  על שיעור האבטלההשפעתם של דמי האבטלה ודמי הבטחת הה

  
 נסים בן דוד

  החוג לכלכלה וניהול

  
  

. אשר הוכנסו בו מספר שינויים וחידושים שאינם קיימים בספרות" מודל חיפוש"במאמר זה מוצג 

במסגרת המודל נבדקת השפעתם של דמי האבטלה  ושל דמי הבטחת ההכנסה על שיעור 

 שכר העבודה ועל שיעור האבטלה בשיווי על, על שיעור המובטלים שמוצאים עבודה, המפוטרים

  . משקל

התמריץ הכלכלי להישאר מחוץ לכוח . א: שווי המשקל בשוק העבודה מתקיים בהינתן התנאים הבאים

פירמות מציעות משרות  כל עוד . ב. העבודה משתווה לתמריץ הכלכלי המתקיים כשהפרט מובטל

. ג. יהיה שוויה של משרה מוצעת שווה לאפס ובשווי משקל , התמריץ הכלכלי מפעולה זו הוא חיובי

תפוקתו הצפויה של העובד אינה ודאית  והוא מפוטר כאשר תפוקתו חורגת מתחת לתפוקת סף 

תפוקת סף זו משפיעה על שוויה של משרה מאוישת  ובשווי משקל יפוטרו כל העובדים . מינימלית

  . המועסקים במשרות שערכן הכלכלי נמוך מאפס

לגידול ,  מוכיחות כי עלייה בדמי הבטחת ההכנסה מובילה לעליית שכר העבודהתוצאות המודל

ונוצרת עלייה בשיעור , בשיעור המפוטרים ולירידה בשיעור המובטלים המצליחים למצוא עבודה

  .האבטלה

  . עלייה בדמי האבטלה גורמת לשינוי בכיוון ההפוך ולירידה בשיעור האבטלה, לעומת זאת

יה הבודקת כיצד שינויים בדמי הבטחת ההכנסה ובדמי האבטלה משפיעים על במאמר מוצגת סימולצ

זאת במטרה לאשר את ממצאי הסטטיקה ההשוואתית של , הסתברויות המעבר ועל שיעור האבטלה

  . המודל
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:  והשפעה של התנהגויות גזעניות רגשית והתנהגותית  תגובה,מדידת תדירות
  פיתוח כלי מדידה

  

  ציון ברנץ
  

  החוג לשירותי אנוש
  

קשה , למרות הדיון הסוציולוגי הער במגוון רחב של נושאים הקשורים לגזענות בחברה הישראלית

למצוא כלי מדידה בעברית בעזרתם אנו יכולים ללמוד על תדירותן והשפעתן של התנהגויות גזעניות 

  .על קורבנות הגזענות

את תדירותן של . א: יתן יהיה למדוד מטרת המחקר הנוכחי הינה לפתח כלי מחקר בעזרתם נ

את התגובה . ג. את התגובה הרגשית של הקרבן לביטויים אלה. ב. התנהגויות גזעניות מסוגים שונים 

  .את ההשפעות הנפשיות שיש לביטויי גזענות אלה. ד. ההתנהגותית שלו לגילויי הגזענות כלפיו

מחקרים ותיאוריות . 2. קר קיימים באנגליתתרגום ושילוב של כלי מח. 1: כלי המחקר פותחו על בסיס

  . מגופי ידע העוסקים באפקטים הפסיכולוגיים של הגזענות

מדגם של סטודנטים : כלי המחקר הועברו לשלושה מדגמים של אזרחים ערביים בצפון הארץ

  .מדגם של לקוחות המגיעים לבתי משפט ומדגם של רוקחים ערביים, במוסדות להשכלה גבוהה

ועל תוקף תוכן גבוה כפי , עידים על רמות משביעות רצון של מהימנות כעקיבות פנימיתהממצאים מ

בנוסף יש בניתוחים אלה כדי להעלות השערות מעניינות בדבר . שעולה בניתוחי סילום רב מימדי

התגובות של הקרבן לאירועים אלה וההשפעות המופנמות של , הקשר בין האירועים הגזעניים

  .הגזענות
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  ? הילכו יחדיו–אריסטו וניהול ארגונים קה של האתי
  

  גלית ברנשטוק
  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

  
  

לניהול הנה תיאוריה בת זמננו שיש בה ניסיון ליישם את תורת המידות של ' האריסטוטלית'הגישה 

  ?האם ניתן לנהל ארגונים עסקיים על פי האתיקה האריסטוטלית. אריסטו לניהול ארגונים

.  ארגון הנו אוסף של אנשים העובדים יחדיו למען מטרה משותפת,'האריסטוטלית'ל פי הגישה ע

 .(Dobson, 1994; Solomon 2004)והעובדים בו בעלי תפקיד באותה קהילה, הארגון הנו קהילה

 אריסטו .לתחום של ניהול ארגונים, הנו יישום של מושג הקהילה של אריסטודימוי הארגון לקהילה 

אשר מאפשרת לבני האדם קיום של חיים , את השותפות הנעלה מכל השותפויות פוליס היווניתראה ב

   1. האושר− הטוב העליון ההכרחיים להשגת, מוסריים

הינה אוסף של , פוליס-הקהילה: ההקבלה בין מושג הארגון לבין מושג הקהילה אינה מדויקת, לדעתנו

מאפשרים לחברי , על פי אריסטו, החיים בפוליס. תללא מטרה משותפ, בני אדם החיים יחד כיחידים

לעומת .  האושר,הקהילה לממש את מידותיהם הטובות ובכך להשיג את תכלית העשייה האנושית

אשר , בניגוד לקהילה. ארגון הנו התארגנות תכליתית של בני אדם למען מטרה משותפת, זאת

או , פס הארגון כבעל תכלית כלשלעצמונת, היא תכליות בני האדם החיים בה, גם בימינו, תכליתה

  . 'פטיש של הארגון ', בעקבות קרל מרקס,תופעה זו מכונה. כאובייקט עם מטרה משלו

, בהתאם לייחודיותו כאדם, )Ladd) 1998 ומוערך כדברי 2,כל אדם הוא גם תכלית שלעצמה, בקהילה

תאם למידת יעילותו בהשגת ומוערך בה, ואילו בארגון העובד הנו אמצעי למען התועלת של הארגון

נדרש במצבים של קונפליקט להקריב את האושר האישי שלו , בהיותו אמצעי, האדם העובד. המטרה

שהנו מוסד תכליתי הניתן לתיאור באמצעות תיאוריה , בניגוד לארגון. למען העושר של הארגון

  . כשותפות בין בני אדם, אינו הולם קהילות הסבר תועלתני, תועלתנית

דימוי הארגון לקהילה מתפקד לדעתנו . ג הקהילה אינו מתאים אם כן לתיאור הפעילות בארגוניםמוש

אך אינו מתאים לתיאור אופן פעולתם , לגבי האופן בו ראוי שיתנהלו ארגונים, יותר כטענה ערכית

הינה למעשה גישה נורמטיבית ואינה גישה ' האריסטוטלית'כי הגישה , אנו טוענים, לכן. למעשה

  . עשית לניהולמ
  

  . באוניברסיטת חיפהלפילוסופיה בחוג שלישי לתואר מחקר עבודת על מבוסס התקציר

  

                                                 
  ). 4-3רות , 6-1א1252א , פוליטיקה א(אריסטו  1

ל "ש י"הוצאת ספרים ע. הנחת יסוד למטפיזיקה של המידות). ח"תשנ. (ע,על האדם כתכלית ראו קאנט 2

  .95' ע, האוניברסיטה העברית ירושלים:מאגנס
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  :קנדה וישראל, באיחוד האירופי" הצבת מוצרים"רגולציה  של 
  הסברים לשינוי ומגוון של משטרים רגולטורים

  
  אבשלום גינוסר

  "  עמק יזרעאל"מכללת , החוג לתקשורת
  ניברסיטת חיפהאו, ס למדע המדינה"ביה

  
המחקר עוסק במקורות השינוי ובמגוון של משטרים רגולטורים חדשים של הפרקטיקה הפרסומית 

הוא כולל ניתוח משווה של שלושה משטרים ). Product Placement" (הצבת מוצרים"המכונה 

המשטר הוא , בעוד שבקנדה. בקנדה ובישראל,  באיחוד האירופי2007שגובשו במהלך , חדשים

באיחוד האירופי , התומך בתעשיית השידור והפרסום) Liberal-permissive(מתירני -ברלילי

המתייחסים , )Conservative-restrictive(מגבילים -המשטרים הם הרבה יותר שמרניים, ובישראל

) א: (המחקר מציג שלוש שאלות.  תרבותיות שמעוררת הצבת מוצרים בשידורים-לסוגיות חברתיות

מהם ההבדלים בין המשטרים של ) ב(?  והשחקנים שעצבו את משטרי הצבת המוצריםמיהם הכוחות

מה מסביר את הבדלים בין שני סוגי ) ג(-ו? הצבת מוצרים בישראל ואירופה לבין זה שבקנדה

-Actor(תפישת השחקן וקבוצות האינטרסים : במחקר מיושמות שתי תפישות מרכזיות?  המשטרים

centered Concept( ,ת המוסדיות החדשה ותפיש)The New Institutionalism .( הממצאים

חושפים שעמדות השחקנים שהיו מעורבים בתהליכי המדיניות נחלקו על פי המדינות ולא על פי 

. במרכז אינה נותנת מענה להבדלים בין המשטרים-תפישת השחקן, לכן. שייכותם הסקטוריאלית

. לוש גישות עיקריות בתפישת המוסדיות החדשההסבר טוב יותר מושג בעזרת מודל משולב של ש

כללים "ובהתאם ל" נתיב מדיניות היסטורי"הרגולטור ממסגר את השיח של תהליך המדיניות על פי 

גם אם הן אינן תואמות את (שאר השחקנים מביעים עמדות על פי השיח הזה ". של נאותות) שונים(

ות הרגולטורית החדשה מתקבלת בכל אחד המדיני, לכן). האינטרסים העצמיים המובהקים שלהם

  .מהמקרים תוך הסכמה רחבה אך היא שונה ממקרה למקרה

  

  המחקר הוא חלק מעבודת דוקטורט שעוסקת במשטרים רגולטורים בתחום התקשורת והפרסום
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יישום מודל סגנונות הורות והתאמתו לבדיקת סגנונות הוראה וסגנונות התנהלות  
   משווהמחקר: של מורים עם הורים

  

  רוני פריד ואסנת דור
  

  תוכנית הלימודים לתואר שני ביעוץ חינוכי: החוג לחינוך
  
  

מחקרים רבים אשר בדקו את נושא מעורבות ההורים בבית הספר מצאו קשר חיובי בינה לבין תפקוד 

מיישם מחקר זה מודל , על רקע האתגר בשיתוף פעולה בין מורים והורים. תלמידים במגוון מישורים

 5עד (מטרתו לבחון את עמדותיהם של מורים צעירים . גנונות הורות ומתאימו לסגנונות הוראהס

והקשרה לסוג , לגבי סוג הסמכות האפקטיבית כלפי תלמידים, בהוראה)  שנים5מעל (וותיקים ) שנים 

קידום התובנות בהתייחס לעמדות מורים כלפי קשר עם .  ההתנהלות האפקטיבית בעיניהם עם הורים

הורים עשוי לקדם ולייעל את פיתוח תוכניות ההכשרה למורים ולייעל את תהליכי עבודתם עם הורים 

 . לרווחת הילדים

  :השערות המחקר

, )צעירים וותיקים(סגנון ההוראה הסמכותי יימצא כסגנון ההוראה היעיל ביותר בעיני המורים  •

  ).המתירני והסמכותני(בהשוואה לסגנונות ההוראה האחרים 

בעמדות כלפי שיתוף פעולה בין מורים , ימצאו הבדלים בין מורים וותיקים למורים צעיריםי •

 . ובסגנון ההתנהלות המועדף בעיניהם בעבודה עם הורים, והורים

היווה בסיס לפיתוחם של שני סוגי שאלונים , )Buri, 1991( שאלון סמכות הורית :שיטת המחקר

השאלונים . ושאלון התנהלות מורה עם  הורים, רה בהוראהשאלון סמכות מו: ששימשו במחקר הנוכחי

הסמכותני , )Authoritative( הסמכותי - 1966מבוססים על טיפולוגית סגנונות ההורות של באומרינד 

)Authoritarian ( והמתירני)Permissive.(  

 . הארץבבתי ספר יסודיים בצפון ,  מורים צעירים ומורים וותיקים בהוראה:אוכלוסיית המחקר

  . ולאחר יישומו על מדגם רחב, )באמצעות פיילוט(בדיקתו ויישומו , המחקר כולל פיתוח כלי מחקרי

  
 . מתבצע לצורך עבודת גמר בלימודי התואר השני בייעוץ חינוכי: ראשית מחקר
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  הקשר בין תפיסת שליטה ראשונית לבין הסתגלות 
  למצבי הצלחה וכישלון בקבוצה חדשה

  
  2 אורי דן,1יוחנן אשל, 1רנין פרח דלה

  אוניברסיטת חיפה, החוג לפסיכולוגיה1
  המכללה האקדמית עמק יזרעאל, החוג לפסיכולוגיה2

  

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק את הקשרים בין תפיסת שליטה ראשונית לבין שינויים במצב 

 וכישלון של במצבי הצלחה, הרוח ורמת הלחץ של סטודנטים בשלבים הראשונים של התהוות קבוצה

  . לפסיכולוגיה' סטודנטים שנה א,  נבדקים60במחקר השתתפו . הקבוצה

זומנו הנבדקים .  כשבועיים לפני תחילת הניסוישאלון תפיסות שליטה ראשוניתהנבדקים  מלאו 

נערך בארבעה המחקר  . בכל קבוצה היו חברים שישה משתתפים. קבוצתיניסוי והשתתפו בלמעבדה 

 התבקשו הנבדקים למלא שאלון שלבאחרי סיום המשימות בכל . שלבי שעה לכל חצ. שלבים עוקבים

בפרק הזמן הראשון והשני הוצגו לנבדקים משימות שניתן . צב רוחם ורמת הלחץ שלהםלהערכת מ

בחלק השלישי הוצגה משימה שלא ניתן היה להצליח בה ובחלק הרביעי שוב משימה של , להצליח בהן

 בין זמן השהיה בקבוצה לבין מצב רוחו של המשתתף יםקשרו ככלל על ממצאי המחקר הרא. הצלחה

מצב רוחם של הנבדקים משתפר , כך שככל שזמן השהיה בקבוצה מתארך, ורמת הלחץ שהוא חווה

נבדקו בנוסף . הקבוצה במשימה מגמת השיפור פוסקתבעקבות כישלון . ורמת הלחץ שלהם יורדת

נמצא . נוי במצב הרוח והלחץ לאחר כישלון במשימה בקבוצההקשרים שבין שליטה ראשונית לבין השי

ככל : מסקנות המחקר הן. לבין תפיסת שליטה ראשוניתקשר שלילי  בעקבות כישלון בין מצב הרוח 

הוא ארוך יותר כך מצב הרוח של , שזמן השהיה בקבוצה בשלבים הראשונים של התהוותה

הישענות . קה בעקבות כישלון של הקבוצהמגמה זו מפסי. המשתתפים משתפר והלחץ שלהם יורד

בלעדית על אסטרטגית התמודדות באמצעות שליטה ראשונית תביא את הפרט הנשען עליה לתחושות 

  .קשות במצבים של כישלון

  

  מחקר מסכם
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Assessing reading comprehension texts for matriculations  

in Israeli high schools 

 
 

Osnat Dekel 
 

English Unit 
 

The choice of texts and composition of the questions of the matriculation tests are assigned to 

a team of experts which includes experienced teachers. This team chooses the texts and adapts 

them to the level of test for which they are meant. The purpose of this paper is to examine the 

difficulty of different level matriculation texts. The far reaching objective is help in 

determining an objective scale or index which will enable the Ministry of Education to choose 

articles for the matriculations without using the team of experts. 

 

Three scales were chosen to assess the difficulty of these texts: Readability, lexis and syntax. 

The assumption is that a text designed for a lower level will be easier on all three scales, than 

texts designed for a higher level, and that there will be a significant difference of difficulty 

between texts of different levels. None of the scales graded the texts precisely according to 

the level intended. Statistical analysis of the mean results of the tests indicated that most of 

the texts, excluding one, were of similar difficulty for the students. Despite the fact that the 

students belonged to different levels 4 or 5 points.   

 

Only the mean results of the reading comprehension tests indicated some correlation with the 

level meant. This means that a team of experts is still the best option for choosing texts for the 

matriculations.   
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  ארגונית כגורם להצלחה של מיזמים טכנולוגיים בישראל-הלימה פנים
  
  

  אריאלה הראל
  

  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
  
  

כפי שזו מתבטאת , עניינה של עבודת מחקר זו הוא ההצלחה של מיזמים טכנולוגיים צעירים

יש חשיבות עיונית , הלאור קשיי ההישרדות ושיעור הכישלונות הגבוה של מיזמים מסוג ז. בביצועיהם

  .  ומעשית להבין מהם הגורמים המשפיעים על ביצועי המיזמים ועל הצלחתם

כי מיזמים שבהם מתקיימת הלימה בין גורמי ההתניה משיגים ביצועים , השערת המחקר גורסת

השערות המשנה של המחקר נועדו לבחון את . טובים יותר מאשר מיזמים שבהם נעדרת הלימה כזו

  . התפתחות הארגונית של המיזמים הצעיריםדפוסי  ה

.  מיזמים צעירים בענף הטכנולוגיה העילית בישראל90-אוכלוסיית המחקר כללה מדגם מייצג של כ

הכולל גם שיטה למדידה תצפיתית של , לצורך בדיקת ההשערות פותח מודל מיוחד של הלימה

מהווים את גורמי ההתניה במודל המתאים למאפיינים הייחודיים של המשתנים ה, "הלימה"המשתנה 

  .המוצע

נמצא קשר חיובי מובהק בין הלימה לבין . ממצאי המחקר אוששו את השערות המחקר באופן חלקי

ביצועים בקרב מיזמים הנמצאים בשלבי ההתפתחות המאוחרים של מחזור החיים הארגוני כפי 

  .לעומת קשר שלילי בקרב מיזמים בשלבי ההתפתחות המוקדמים, ששוער
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The Effects of Acupuncture Treatment on Sleep Quality and Emotional 

Measures in Schizophrenia Patients 
 

Haimov I1, Vadas L1, Bendrihem R1, Levi M1, Dvir I1, Rabinovich B1, Bloch B2, 

Reshef A2, Ravid S3, Kremer I2 

 

(1) Department of Psychology, The Yezreel Valley College; (2) Psychiatric Department, 

Ha’emek Medical Center, Afula; (3) “Medicin” , Haifa 

 

Introduction: Insomnia, a common feature of schizophrenia, has serious consequences for 

daytime functioning and quality of life. Although insomnia is most often treated with 

medication, a growing number of studies have demonstrated the efficiency of alternative 

medicine procedures. Acupuncture is among the oldest healing practices in the world. Hence, 

the aim of the present study was to examine the effects of acupuncture as a treatment for 

insomnia in schizophrenic patients. 

 Methods: Twenty schizophrenic patients participated in the study. The study began with a 7-

day, running-in, no-treatment period, followed by an 8-week experimental period. During the 

experimental period, subjects received acupuncture treatments twice a week. During the first 

week of the study (no-treatment period) and the last week of the experimental period, 

subjects' sleep was continuously monitored with a wrist actigraph, and subjects completed a 

wide spectrum of questionnaires.  

Results:  A paired-sample t-test was conducted, comparing psychopathology score, level of 

anxiety and objective sleep parameters manifested by patients before and after acupuncture 

treatment. The results indicated that acupuncture improved total psychopathology score 

(PANNS) (t(19)=8.2, p<.0001), level of anxiety (t(19)=5.9, p<0.001), and objective sleep 

efficiency (t(18)=2.8, p<0.01). 

Conclusion: The present study implies that acupuncture can have beneficial effects in 

improving emotional measures and in treating insomnia in schizophrenic patients. 
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  -בדמשק " חוכמה ומוסר"

  1840דמשק , סיפורו של רופא מצפוני בפרשת עלילת דם
    אליעוז חפר

  

  החוג למנהל מערכות בריאות
  

 החלה כארוע מקומי והיתה לזירת התגוששות בין מעצמות ומאבקי כח 1840 -עלילת הדם בדמשק ב

   .יש הרואים  בה את ניצני ההתעוררות  הלאומית הציונית. בין מדיניים

טענו עדי המעלילים והשלטונות כי שאריות עצמות המונחות בביב השופכין של העיר , בלב הפרשה 

  . הן עצמות הנזיר ומשרתו אשר נעלמו

  מטרות המחקר

בחינת השפעת התנהגותם  ."1840"חקר תפקידם והתנהגותם של הרופאים בארועי פרשיית דמשק 

  . על מהלך ארועי הפרשייה

  : שיטת המחקר 

  .  ספרות מחקר היסטורית ומקורות ראשונייםסקירת

  : תוצאות ומסקנות 

  .  בדמשק פעלו שלוש שכבות שונות של מטפלים בחולים

 ) עליהם נמנה הנזיר שנעלם תומאסו מקלניאנו(מרפאים עממיים  .1

  .  )ב"ימה( פעלו על פי ידע חוכמת הרפואה בתקופת הזוהר האיסלאם -רופאים מוסלמים  .2

  . אלו היו בעלי השכלה רפואית מתקדמת .  השכלה אירופאית ברפואה רופאים זרים  בעלי .3

, ) רופא המושל, רופא העיר(השלטון המוסלמי העדיפם ומשר להם את המשרות הבכירות ביותר 

 . ר אמנטיה לוגראסו" ד–מנהל בית החולים :  ביניהם 

  

נזיר ומשרתו והכפיפות בהעלמותו של ה" חקירה"מגמתיות  ה, אווירה עויינת ליהודים בדעת הקהל

של הרופאים לשלטונות לא הותירה בידי הרופאים המוסלמים והאירופאים ברירה ביחס לעדותם 

הגלויים (  לא נכנע ללחצים )Amantia Lograsso(ר אמאנטיה לוגראסו "רופא אחד ד.המקצועית  

  .  לא אנושיותוהעיד על פי צו מצפונו ומיטב מקצועיותו אודות טיבן של העצמות ה) והסמויים

  

  

  , של הוצאת יד בן צבי" מול-עת"יצא לאור בכתב העת , מחקר מסכם 

על עדויות מסתוריות ורופא ישר לב בנפתולי עלילת . עדות העצמות העלומות ; אליעוז  חפר  
  דו ירחון גיליון  , מכון יד יצחק בן צבי" עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל–עת מול   " . דמשק

  8-12' עמ. 2007ז מרץ "ניסן  תשס 192
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  שנתי-ניתוח רב? כמה מין יש באמת בפרסומות טלוויזיה

  אמיר חצרוני  

  
  החוג לתקשורת 

  

המחקר בוחן את השינויים בשכיחות של תוכן מיני בפרסומות טלוויזיה ששודרו בישראל בין השנים 

 בשעות 10 וערוץ 2ידורי ערוץ ששובצו בש,  פרסומות מסחריות3,466מדגם מייצג של . 1998-2005

דיבור על מין , נותחו כמותית על מנת לאתר פעילות מינית נורמטיבית ולא נורמטיבית, צפיית השיא

 ולאחר מכן 2002תוצאות הניתוח מצביעות על עלייה בשכיחות של תכנים מיניים עד לשנת . ועירום

-מסביר בהצלחה קרוב ל)  שנייהפונקציה ממעלה(מודל של רגרסיה קוואדרטית . ירידה הדרגתית

.  מהשינויים בדפוסי חשיפת הגוף לאורך השנים60%- מהשינויים בשכיחות של פעילות מינית וכ30%

והורכב בעיקר , תוכן מיני נכח בשישה אחוזים של הפרסומות לכל היותר, 2002-פרט ל, בכל השנים

כי שכיחות נמוכה זו עדיין גבוהה , תייאמר עם זא. מביטויים לא מפורשים ונורמטיביים כגון נשיקות

מסקירה של פעילות הרשות . במקצת מהשכיחות של תוכן מיני בפרסומות טלוויזיה אמריקאיות

ומסקרי דעת , מקריאה של דיוני ועדות הכנסת בנושא, השנייה לטלוויזיה ורדיו בתפקידה כרגולטור

תוכן מיני בפרסומות לקראת אמצע קהל עולה כי הציבור הישראלי לא היה ער לירידה בשכיחות של 

וכי פעולות הרגולציה והחקיקה לריסון השימוש בתוכן מיני הגיעו לשיא בשנים בהן , העשור הנוכחי

  . השימוש במין בפרסומות כבר היה בירידה

  

  :מילות מפתח

  ;)Pluralistic media ignorance(בורות מדיה פלורליסטית ; ישראל; טלוויזיה; ניתוח תוכן;  פרסומות;מין

  .רגולציה; )Drench hypothesis(השערת ההספגה 
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Individual and Unique Assignments for Reinforcing Learning Habits 

Aharon  Yadin   

Management Information Systems Department 

 

Introduction 

 This paper describes a method for reinforcing learning habits among students in the 

Computer Science and Information Systems department. On top of the sharp reduction in the 

number of enrolled students, there is an increase in the dropout rate that stems from poor 

learning habits. Strengthening these learning habits can play a significant role in increasing 

students’ overall motivation and self-accountability, and it can reduce the relatively high 

failure rate.  

  

The study  

The individual unique assignments method was employed on a System Architecture course 

which was delivered six times during the last seven years. However, the unique assignments 

were implemented in the 2008 academic year in which there were only fourteen students 

enrolled. There were seven assignments during the semester worth 10% of the final grade. 

The mid-term exam contributed an additional 20% to the final grade and the final exam was 

worth 70%. All the assignments in the course were unique assignments. This means that each 

assignment had several versions and each student received a different one.  

 

Results and discussion 

Employing the individual unique assignments drastically reduced the course failing rate, and 

in 2008, for the first time ever no one failed this course. An additional interesting observation 

is the fact that the average assignment’s grade (for all students) was identical to the average 

final exam grade. This provides an additional assurance that the submitted assignments really 

represented the students' individual work. 
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Engaging Students in Team Based Learning and Review - The Case of 

Systems Analysis and Design Workshop 

 

Aharon  Yadin, Ilana Lavy  

Management Information Systems Department 

 

Introduction 

This study was carried out within the systems analysis and design workshop. The workshop 

consisted of the ordinary analysis and design tasks and in addition tasks that were designed to 

enhance students' capabilities related to non-technical knowledge areas such as critical 

thinking, interpersonal and team skills, and business understanding. The main research 

objective was to examine the effects of team-based peer-review on the students' learning 

process.  

The study 

There were a total of 35 students in the workshop forming 8 teams. Each team got and worked 

on its own "story". A story is a generalized description of a virtual customer and a business 

case. The students had to study their story, address the problems presented in the business 

case and suggest ways to solve the problems and achieve the customer goals. There were four 

assignments, each one was reviewed and graded by both the students and the instructor, 

providing a base for comparison and assessing learning efficiency. The gap between the 

instructor and the students grading was used as the learning indicator.  

Results and discussion 

Examination of the gap between the instructor and the students grading shows that it 

decreased from the first to the fourth assignment. Using team based peer review enhanced 

students learning, as it was also expressed in the students’ reflections which demonstrate their 

perception of the workshop’s constituents. Specifically, functioning as evaluators of other 

teams' assignments exposed the students to various ideas different from the ones they decided 

to use in their solutions. This exposure, in many cases, made them rethink their task and 

prompted them to look for better or more efficient solutions. The collaborative team work 

exposed each team member to various ideas expressed by his/her friends and as a result 

caused additional thinking about available solution alternatives. 
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  נקודת המבט של מנהלים? מהו ניהול מתנדבים אפקטיבי
  גילת עדן וחני שרוני, שני גולדברג, טליה ליבנה, גלית ינאי ונטורה

  החוג לשירותי אנוש
  

. ניהול מתנדבים הוא מערכת של תהליכים הקשורים בהפעלת תוכניות מתנדבים: מבוא ומטרת המחקר

רופסיונליזציה ראשוניים ומומחים משתמשים בתיאוריות בעשור האחרון עובר ניהול המתנדבים תהליכי פ

הפילוסופיה המרכזית , תחת אלו. וסוציולוגיות במטרה לפתח מודלים יישומיים לתחום ידע זה, פסיכולוגיות

ייתכן . בניהול מתנדבים מדברת על הניהול האישי והאסטרטגיה הייחודית של כל אחד בניהול מתנדבים

לקוחותיו ושל המתנדבים בו ומאידך בהיעדר , רכיו השונים של כל ארגוןשהסיבה לכך נעוצה מחד בצ

מחקר זה התמקד בתחום ניהול מתנדבים מתוך הנחה כי תחום זה הנו רחב . תיאורטיזציה מהותית בשדה

מטרתו של מחקר זה . אשר מצריך ניהול אפקטיבי ויעיל לשם שימור ופיתוח המערך ההתנדבותי בארגון, ומגוון

  . ן מהו ניהול אפקטיבי ויעיל של מתנדבים מנקודת מבטם של מנהלי מתנדביםהיא לבחו

במסגרתם , בכלי מחקר של ראיונות עומק חצי מובנים, המחקר נערך בשיטה איכותנית :שדה המחקר וכליו

אשר מהווים חלק חשוב במתן עזרה סיוע , מחקר זה התמקד בארגונים חברתיים.  מנהלי מתנדבים20רואיינו 

עם . ע ווכן במחלקות שירותי רווחה בישראל"עמותת צב, בית מרים, ו"ויצ, הפוך על הפוך:  ולקהילהלחברה

  .סיום הראיונות נותחו הראיונות ניתוח תוכן ונבנה מודל המציע ניהול מתנדבים יעיל תלת מימדי

כוון את נדה ניהולית אשר תדאג ל'מתוצאות המחקר עולה כי במרבית הארגונים לא קיימת אג: ממצאים

מנהלי המתנדבים אינם מציבים יעדים כמותיים או איכותיים . המתנדבים ותייעל את מערך המתנדבים

ממצאי המחקר מדגישים כי קיימת חשיבות רבה . אשר מצידם פועלים בעיקר לפי כישורים אישיים, למתנדבים

ראייה , ית ברמת הארגוןחשיבה רב מערכת, ראייה רחבה, בראיית מאקרו של הארגון מצד מנהל המתנדבים

כי ניהול מתנדבים , כמו כן עלה במחקר הנוכחי. כוללת של המשאבים ובעלי יוזמה ליצירת פרויקטים חדשים

הדורש מהמנהל ללקט מספר רב של מיומנויות הנחוצות לניהול מתנדבים יעיל ובעקבות , הוא ניהול אקלקטי

. הול כיוון שעליו להתמודד עם מספר זירות במקבילהאופי האקלקטי נדרשת מהמנהל גמישות רבה באופן הני

מחקר זה מעלה את הדגש על הערך המוסף של ניהול חברתי העונה באופן משמעותי ומוגבר על , לבסוף

בהיבט זה תכונות המנהל הדרושות לניהול . הצרכים הפסיכולוגיים של הפרט בהדגש שונה מן הניהול העסקי

יכולת שימת לב לפרטים והתבוננות ייחודית , רגישות בינאישית גבוהה, מתנדבים יעיל כוללות גמישות רבה

   . במתנדב

בסופו של דבר נוכל לדבר על שלושה מימדים של ניהול ? אז האם ניהול מתנדבים דורש ניהול אחר

ראייה ,  הדורש יכולת ניהול רחבה- ניהול רגילבדומה לניהול העסקי ניהול מתנדבים הוא אכן :  מתנדבים

יכולת לקביעת מדדים כמותיים , הסתכלות קדימה תוך חשיבה מתמדת בתכנון ופיתוח רעיונות, דיתעתי

עקב אופיו של ארגון המתנדבים ומהותה של . ואיכותיים לביצועי מתנדבים בדגש על הערכתם את הביצוע

ות ביחס לאנשים  הכולל יכולת לשינוי משימות וגיש– 'ניהול גמיש'- ל פעולת ההתנדבות מנהל מתנדבים נדרש

יכולת לניוד מתנדבים למשימות שונות ובגמישות בשיטות המוטיבציה , יכולת לגמישות בניהול סדר היום, שונים

 ניהול המבוסס על מתן מענה – 'ניהול רגיש' כולל –המימד האחרון לניהול . המופעלות כלפי המתנדבים

ך הסתכלות מתמדת על צורכיהם של המתנדבים פיתוח קשרים אישיים תו, פסיכולוגי מקיף ורגיש למתנדבים

 .ועל ייחודיותם האחד מהשני
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Do Short Sellers Outperform the Market? 
 

Gil Cohen 
 

Department of Economics and Business Management  
  

 

 
During the current financial crises short seller have been blamed to cause or at least accelerate 

the financial market crash. They have been blamed that they manipulate stocks prices down 

and get rich on the “naïve” investors’ expense. This study follows TA100 index and four 

designed portfolios during 2006-2008. The designed portfolios have been formed according to 

weekly report on short selling activity produced by the Israeli stock exchange. The results 

show that short sellers did not succeed to out-perform the market during that three years 

period. Moreover, the portfolios that did not include sellers picked stocks have done worse 

(they should have been sold short) then portfolios that included in sellers financial positions. 

Those results contradict the hypothesis that short selling disrupts market efficiency. 
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  :בד אדם משוע–כלכלה חופשית 
  אוטוריטריזם-ליברליזם לניאו- מניאו

  
  עופר כסיף

  
המכללה ,  החוג למנהל ומדיניות ציבורית;המכללה האקדמית עמק יזרעאל, למדע המדינה חוגה

  המכללה למנהל, ס למשפטים" ביה;האקדמית ספיר
  

, ואם כך הוא? כפי שתמיד טען, ליברליזם את חירות הפרט המלאה ביותר-האמנם מבטיח הניאו

כיצד זה שמשנה זו לא רק שתמכה אלא אף הובילה לא פעם לגיבושם של משטרים ומדיניות ה

המדגישה (ליברלי הרווח בין רטוריקה אינדיבידואליסטית -ברצוני לטעון שהשילוב הניאו? אוטוריטריים

וג איננו ס) הפוגעת בפרט ובחירויותיו(לבין פרקטיקה אוטוריטרית ) את ערכו של הפרט ואת חירויותיו

האינדיבידואליזם הכלכלי , דיאלקטית. אלא מובנה לתוך המשנה עצמה" סטייה"או " תאונה"של 

והאוטוריטריזם הפוליטי הנם למעשה שני צדדים של אותו מטבע המאדיר את כלכלת השוק ומעלהו 

אות דיכוי אלים של כל ניסיון פוליטי וחברתי לשנות את פני המצי, בסופו של דבר, הדורש, לכדי פולחן

אתחיל את הרצאתי בהצגה , בכדי להוכיח את טענתי זו. הקלוקלת הנוצרת בשל אותה כלכלה

פוליטיות -אראה מדוע תוצאותיו הסוציו, ליברלי-של עיקרי הרעיון הניאו) אם כי מתומצתת(שיטתית 

ר ואסכם בתיאו, שמרנות ובהכרח מובילות לפגיעה בזכויות פוליטיות ואזרחיות-זהות לאלו של הניאו

  .של מספר דוגמאות היסטוריות המאששות את טענותיי הלה

  

  מילות מפתח

  .כלכלה חופשית, שמרנות-ניאו, אינדיבידואליזם, אוטוריטריזם, ליברליזם-ניאו -
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  פרעותה, ריאות נפשיתמאפייני ב: B- וA  מסוגטיפוסי ההתנהגות
  אכילה והפרעות שינה

  

  שחאדהואן'אורג
  אורנה צישינסקי' פרופ,  דובי לופי'דר: בהדרכת

   המגמה לקרימינולוגיה,החוג למדעי ההתנהגות

  

  פרויקט גמר המוגש כמילוי חלק מהדרישות
   למצטייניםB.A.בתוכנית 

  

 ברגזנות, בחוסר סבלנות, בלחץ זמן, בתוקפנות, בתחרותיות , מאופיין בשאפתנותAטיפוס : מבוא

חש סיפוק ונוטה ללכת עם זרם , לחוץ בזמןאינו , נעים, רגועהינו  Bיפוס ט, לעומת זאת .עוינותוב

  . החיים ולא להיאבק נגדו

 אכילה פרעותה , בבריאות נפשיתB -ו   A התנהגות מסוגהבדל בין טיפוסיקיים   לבדוק האם:המטר

  . שינההפרעותוב

 30- וA נבדקים זוהו כטיפוס 30מתוכם  ,נשים 55 - גברים ו5, ים סטודנטים נבדק60 :נבדקים: שיטה

: בריאות נפשיתשאלון . A / B( 2לזיהוי טיפוסיות  (נקינס'שאלון ג. 1 השאלונים 4 :כלים . Bוס כטיפ

רווחה ו)  שליטהדיכאון ואובדן, חרדה(המורכבת ממצוקה נפשית , לבדיקת הבריאות הנפשית הכללית

: םה מדדים וביני11 בודק: שאלון הפרעות אכילה. 3) רצון כללית וקשרים רגשיים-שביעות(נפשית 

 :)פיטסבורג: (שינהשאלון . 4 שליטה בדחפים, סגפנות, אי שביעות רצון מהגוף, בולימיה, דחף לרזון

  . איכות שינה, יעילות שינה, חביון שינה, הפרעות שינה,   משך שינה:כולל
, פרפקציוניזם,  איכות שינה במדדים שלB לטיפוסי Aנמצאו הבדלים מובהקים בין טיפוסי  :תוצאות

, בשינה גרועה, B היה גבוה יחסית לטיפוס Aטיפוס . מצוקה נפשיתאובדן שליטה ו ,דחפיםשליטה ב

באובדן שליטה  Bהיה נמוך יותר יחסית לטיפוס , לעומת זאת .בפרפקציוניזם ובשליטה בדחפים

  .ובמצוקה נפשית

כיר  להאותו למדול Aשל טיפוס  איכות השינה שפר את לתוצאות המחקר מעלות את הצורך: מסקנות

 Aהמצוקה הנפשית עלולה להפריע לטיפוס . כגון חרדה ודיכאון, המצוקה הנפשיתעם ולהתמודד 

תהליך השיפור . ''מפריעות''בתפקודו לכן הוא מנסה להפיק שליטה על הסביבה ולהימנע מרגשות 

  .חינוך ושיפור המיומנות החברתית: הכולל, A טיפוסשל פי התהליך הטיפולי - עלויתבצעוהלמידה 
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  :בחינת תהליך הקבלה לחוג לשירותי אנוש

  הבדלים בין קבלה רגילה לחריגה
  
  

  יעל ליבנהורוחמה גוסינסקי 

  החוג לשרותי אנוש

  
  

מועמדים . בחוג לשירותי אנוש מתקבלים מרבית הסטודנטים על סמך ציון פסיכומטרי וציון בגרות

 במסגרתו הם , לול קבלה חריגהמסף הקבלה מופנים למס 20%בשיעור של עד שנתוניהם נמוכים 

 מקבלת החלטה תוך שקלול נתוני הועדה .ידי ועדת החריגים של החוג-מוזמנים לראיון אישי על

 .ההתרשמות במהלך הראיון ומכסת הסטודנטים שניתן לקבל באופן חריג, הקבלה המוצגים בפניה

ן אלו המתקבלים באופן האם יש הבדל בין סטודנטים המתקבלים במסלול החריג לבי, נשאלת השאלה

  ? רגיל מבחינת הישגיהם בלימודים

שלמדו בחוג לשירותי אנוש  סטודנטים 373נבחנו נתוני הקבלה והציונים הסופיים של לצורך המחקר 

אחוז . 2007-8 שהחלו את לימודיהם בשנים  סטודנטים298 וציוני הביניים של 2002-6בין השנים 

  . 25-35%החריגים נע בין 

 בין ציוני הסטודנטים שהתקבלו במסלול הרגיל ,אם כי לא גדול,  הבדל מובהקמצביעים עלהממצאים 

הבגרות מנבא ציון ).  בהתאמה82 לעומת 84ממוצע סיום תואר (לבין אלו שהתקבלו במסלול החריג 

יכולת הניבוי פוחתת .  10% הפסיכומטרי מנבא  של ציוני הביניים ואילו מהשונות המוסברת9%

ואילו ,  מהשונות המוסברת בלבד1.2%הבגרות מנבאת : כאשר מדובר בציונים סופייםמשמעותית 

  .6%הפסיכומטרי מנבא 

 לסינון מרכזיממצאים אלה מעלים תהיות לגבי תקפות השימוש במבחני המיון הקיימים ככלי 

, פים לשקול שימוש במבחני מיון נוסיש. מועמדים ללימודים במוסדות אקדמיים בכלל ובמכללות בפרט

 המדגיש,  לסטודנטים בחוג לשירותי אנושות להיות רלוונטיותהעשוי, כגון בחינת מיומנויות בינאישיות

 .הכשרה מעשית לצד לימודים תאורטיים
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The artificial womb: a pilot study considering people’s views on the 

artificial womb and ectogenesis in Israel 

  

  

Frida Simonstein, Michal Mashiach Eizenberg  

 

Department of Health Systems Management 

 

Introduction: The artificial womb (AW) might become a reality sooner than we may think: 

developments in different areas of medical and scientific research are converging to this end. 

In addition, society is also pressing in this direction: society, at large, aims at saving very 

premature newborns; it also demands better outcomes in IVF. Because of this pressure, both 

sides of the gestation process, its beginning (at fertilization) and its end (at birth), are 

presently experiencing a massive research effort. While some people believe this is a 

dangerous outcome, others suggest developing AWs to promote women’s equality. This paper 

presents a survey in Israel about people’s views on the advent of the artificial womb. The 

study explores whether people could find the use of AWs acceptable; in which circumstances; 

and, whether people could want to use AWs for themselves.  

Methods: The study included 216 subjects aged over 21 who answered a structured self-

report questionnaire.  

Results: Three out of four people in this survey found acceptable the idea that AWs could 

resolve the problem of childlessness for women who do not have a womb. Respondents 

attributed significant value to the development of AW to save the lives of premature fetuses 

and for IVF research. The majority of people in this survey thought that they would use AWs 

to save the life of their own fetus, if it happened to be in danger; this position match the 

societal pressure toward the development of the AW.  

Conclusions: Contrastingly, the idea of developing AWs to ease women’s reproductive 

chores was not exactly popular among the respondents, as just a small fraction was willing to 

use an AW to avoid a pregnancy. Nevertheless, this could amount to a significant number of 

people in the larger population.  
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Human enhancement and the neglected question: 

Should all women go through IVF? ∗ 

 

Frida Simonstein 

Dept. of Health Systems Management Yezreel Valley College 

Center for Women’s Health and Promotion, Ben Gurion University 

 

During the last congress of the IAB in Beijing there was a special session on human 

enhancement. That important session included many interesting topics such as 

biopsychological enhancements, the possibility of regulating emotions through 

pharmacologically means, biases that may affect our judgments against human enhancement, 

health care inequalities that will follow from the adoption of genetic technology, social impact 

and costs of adoption of the new technology and a discussion on women equality by 

genetically becoming as strong as men. Yet neither the Beijing nor any other panel has yet 

addressed women’s crucial involvement in the enhancement scenario. Moreover it has been 

recently suggested that genetic enhancement is a ‘moral duty’.  

 

It is the aim of this paper to draw attention to the invisibility of the ‘vessel’ in these 

discussions.  

Enhancing may be required in order to avoid ill health and improve the make up of future 

people. Genetic tests may be consistent with women's needs and best interests. Women's best 

interests may also include an enhanced progeny by means of PGD and IVF. However, 

enhancement through IVF will be so onerous for women that it could hardly be justified on 

the grounds of 'reproductive choice'. Because only women can bear a child, women’s 

involvement in reproduction is necessary; and not exactly an option. Coherently, therefore, 

unless the artificial womb becomes available (and safe) it would be problematic to reconcile 

enhancement (through PGD and IVF) with women’s real reproductive choice.  

 

 
∗ A version of this paper was presented at the The 9th Congress of the International 

Association of Bioethics, Rijeka Croatia September 2008 (Simonstein, F. On enhancement 
and the neglected factor); and published in The Journal of Medical Ethics (Simonstein, F. 
Human Enhancement & Factor X. Journal of  Medical Ethics  (2008) 34:102-103). 
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  יתרונות קשרים חלשים בחיפוש תעסוקה בעידן של משבר בשוק העבודה

  

  חביאר סימונוביץ
  

  החוג לשירותי אנוש
  
רשתות אלו . וב החברות המודרניות מחפשי עבודה נעזרים בדרך כלל ברשתות חברתיות שלהםבר

יוקרה ושכר גבוה או אותן רשתות עלולות , עשויות להביא את מחפש העבודה לתפקיד בעל מעמד

, ידוע שבעלי קשרים ברקע הצבאי. להביא את האדם לתפקיד שלא יקדם אותו מעבר לכך בחיים

לעומת זאת אנשים .  שלהם משיגים מקומות עבודה טובים יותר ושכר גבוה יותרתעסוקתי ולימודי

כלכלית משיגים עבודות נחותות הן מבחינת -השייכים לרשתות חברתיות חלשות מבחינה חברתית

  .   תפקיד ומעמד והן מבחינה שכר ואפשרויות קידום

  

י את הרשתות החברתיות בהן כלכלתי נמוך לא מנצלים כראו-מחפשי עבודה השייכים למעמד חברתי

הם קשורים או שייכים אליהן מחוסר ידע ואי אמון ברשת כאמצעי קידום לעומת מחפשי עבודה 

. כלכלי בינוני וגבוה המנצלים את הרשת החברתית ביודעין ובמיומנות רבה-השייכים למעמד חברתי

כוח של הקשרים  קרה לו הGranovetter(1995)אנשים אלה נעזרים בחיפוש עבודה במושג ש 

  .החלשים כנגד החולשה של הקשרים החזקים

  

קבוצות , 2007בפרויקט ייחודי של המחלקה לעבודה קהילתית של משרד העבודה והרווחה בשנת 

כלכלי נמוך למדו קורס על כישורי חיפוש עבודה מבוססים -של בלתי מועסקים השייכים למעמד חברתי

ט לפתח כלי שילמד אותם לא רק כישורים כליים מטרת הפרויק. על שימוש ברשתות חברתיות

. אלא גם טכניקות לניצול היתרונות של הקשרים החלשים של חברי הקבוצות השונות, לחיפוש עבודה

תוצאות הפרויקט מחזקות את ההנחה שלחנך אנשים בכישורי חיפוש תעסוקה באמצעות רשתות 

, כמו כן. ב יותר ובהכנסה גבוהה יותרחברתיות משפר את הסיכויים למצוא תפקיד הולם במעמד טו

בזמנים של חוסר ודאות כלכלית ופיטורים המוניים בשוק העבודה הרשתות החברתיות והקשרים 

  .  החלשים יכולים לעזור להחזיר את המובטל במהירה למעגל המועסקים

. 
  
  

  . נושאבקרוב תפורסם חוברת הדרכה ב. 2007עבודה זו הינה סיכום של פרויקט שהתבצע בשנת 
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 .מה רוצים הארגונים: יות בשירות הקהילה או בשירות האקדמיה/סטודנטים
  
  

  חנה ספרן
   החוג למדע המדינה;תחומיים-החוג לימודים רב, החטיבה ללימודי האשה

  
בעוד שבעבר . בשנים האחרונות אנו עדים לפעילות רבה בנושא השותפות בין האקדמיה לקהילה

הרי , יות לפרקטיקום בקהילה/מיה נוהגים לשלוח את הסטודנטיםהיו המקצועות הטיפוליים באקד

במשפטים , שניתן היום למצוא את רעיון ההתנסות או ההתנדבות בקהילה גם במדעי החברה

לשותפות זו פנים רבות והיא משמשת את האקדמיה ואת ארגוני המגזר . תחומיים-ובלימודים רב

  סדנת -נשים מובילות שינוי " הקורס בעקבות ההשתתפות של. השלישי בעת ובעונה אחת

בפרויקט , בחטיבה ללימודי האשה במכללה, "התנסות ולימוד בארגוני נשים לשינוי חברתי

יות מלגות /קבלו הסטודנטים, קהילה של מרכז מינרבה באוניברסיטה העברית-שותפות אקדמיה

 מעניינת ולמדו להכיר יות התעשרו בחוויה ארגונית/הסטודנטים. לצורך התנדבות בארגוני נשים

יות לחקור את /במסגרת קורסים אחרים נשלחו הסטודנטים. מקרוב את פעילות הארגונים

אין ספק שהאקדמיה התעשרה מתרומתם של . הארגונים ולכתוב עבודה מסכמת על פעילותם

מה היא עמדת הארגונים וכיצד הם רואים את ? אך האומנם השותפות הזו היא הדדית. הארגונים

כדי להשלים את החלק החסר בקשר שבין האקדמיה לקהילה מבקש . ר הזה עם האקדמיההקש

לצורך .  ואל האקדמיהיות/המחקר הנוכחי לבדוק את היחס של הארגונים בקהילה אל הסטודנטים

מהמכללה בשנים ים /המחקר נבחרו ארגוני נשים וארגונים פמיניסטיים שבהם התנדבו סטודנטיות

מה חושבות : שאלות המחקר המרכזיות היו. גונים דומים מכל הארץארל בנוסף, האחרונות

מה צריכים להיות יחסי הגומלין בין ? האם הן שמחות לעזרה? הנשים העובדות בארגונים

האקדמיה לארגונים כאשר מדובר בסוג של הכשרה שהארגונים מעניקים ללא תמורה כספית 

חקר בדק את התרומה של הארגונים המ. לעסוק במחקרגם בעוד הם עצמם החלו , לאקדמיה

הוא הציג מערכת של יחסי גומלין בין . הפמיניסטיים לאקדמיה ואת היחסים ההדדיים ביניהם

האקדמיה לבין העשייה והפעילות הפמיניסטית בקהילה וגילה לעיתים מצב של טשטוש גבולות 

ומגדר בפרט והן יוצר מרחב פמיניסטי חדש ומאתגר הן ללימודי נשים מצב חדש זה  .ביניהם

  . חברה בכללל
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  נושא פתוח שותפויות בין  ב"קהילת למידה"
  יהודים לערבים במכללה

  הלנה דה סביליה וויקטור פרידמן
  המרכז למחקר פעולה ולצדק חברתי

  

 פוליטי-העוסקת במימד הפלורליסטי" קהילת למידה"המרכז למחקר פעולה ולצדק חברתי יוזם 

 הפריפריה ולהיות מודל של שיתוף  המכללה לחזק אתשל כוונתה קדם קהילת הלמידה ת.  במכללה

  .  יהודי-פעולה ערבי

תקופת הלמודים במכללה מהווה ההזדמנות הראשונה לסטודנטים יהודים וערבים להיות במגע ויחסי 

, לרוב הסטודנטים הערבים זאת  ההתנסות הראשונה בקרב החברה היהודית.   גומלין באופן שוטף

ברקע .  שורת והתנהלות בשפה העברית  והסתגלות לנורמות חברתיות ותרבויות שונותכולל תק

יוצר , מצנן מוטיבציה למגע, המטיל צל על היחסים, ישראלי המתמשך-נמצא הקונפליקט הפלסטיני

  .חשדנות ופחד מפני התלקחות

- ביםבחוויית הסטודנטים הערשיפור  המביא ללמידהמטרת קהילת הלמידה לקדם תהליך של 

קהילת .   וביחסים בינם לבין סטודנטים יהודים, בהתייחסות המכללה אליהם, הפלסטינים במכללה

ולפעול בתחומים שבהם היא , להפיק לקחים, הלמידה תגדיר שאלות ותחקור אותם על מנת ליצור ידע

  . יכולה להשפיע

רצה לשתף בהמשך נ.  בשלב הראשון קהילת הלמידה תורכב מחברי הסגל האקדמי והמנהלי

קהילת הלמידה תפעל על פי עקרונות מחקר פעולה .  ובעלי עניין מהקהילה, בוגרים, סטודנטים

   .collaborative inquiry(3" (חקרנות המשותפת"משתף ושיטת ה

מה עושים כאשר :  ברצוננו לקיים מפגש למידה מיוחד העוסק בשאלה, במסגרת יריד המחקר

באמצעות .    בשנים אחרונות היו מספר מקרים כאלה?  יתהערבי מתפרץ בכ-הקונפליקט היהודי

ניתוח אירועים ננסה לחקור את הסוגיות והבעיות אשר מתעוררות במצבים אלה ואת אסטרטגיות 

  .  הפעולה להתמודדות אפקטיבית בסיטואציות מעין אלו

 

                                                 
3 Heron, J.  & Reason, P.  The practice of co-operative inquiry:  research ‘with’ rather than 

research ‘on’ people, in Reason and Bradbury (2001), 179-188.  
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   הלונדוניTIMES -יורקי מול ה- הניו TIMES-ה: עזה
  ברצועה" עופרת יצוקה"ת כיצד סקרו שני העיתונים א

  
  שאול צדקא

  
  החוג לתקשורת

  
-החזיר את הסכסוך במזרח, 2009 והסתיים בתחילת 2008שהחל בסוף , המבצע הישראלי בעזה

עיתוי הפעולה . התיכון לכותרות הראשיות של העיתונות העולמית לאחר תקופת הפוגה ארוכה יחסית

אזרחית החדשה וזמן קצר לפני השבעתו של בין חג המולד אל מעבר לראש השנה ה: היה מיוחד

  .בעוד וושינגטון נתונה בואקום שלטוני, הברית-נשיא חדש בארצות

תחת זאת היא . ל לא אפשרה לתקשורת המערבית לסקר את הלוחמה מהשטח"מדיניותו של צה

התבססה על דיווחים שהגיעו ממקורות ערביים ומטבע הדברים היא התרכזה בהיבט ההומאני של 

  . מותהעי

השני , האחד ליברלי, האחר בריטי,  האחד אמריקאי-המחקר שלפנינו יבדוק כיצד שני עיתונים 

 סקרו את אירועי –האחר היה בעבר החשוב ביותר בעולם , האחד נחשב לחשוב ביותר בעולם, שמרני

זו האם , ואם כן? האם הביעו דעה מערכתית? האם היו מאוזנים? האם הם נטלו צד.  ימים22אותם 

  ?נטתה לאחד משני הצדדים

הבלוגים ומאמרי , אלא אף את הטורים האישיים, הניתוח יהיה איכותני והוא יכלול לא רק את הדיווחים

באיזו מידה : הוא ינסה לתת מענה לשאלה שהטרידה רבים בישראל ובקהילה העולמית. המערכת

אוזן בטיעונים על הנסיבות דימויה של ישראל היה כה שלילי בשל היציאה לפעולה ועד כמה הוא 

  .שהביאו אותה לצאת לאותו מבצע

  

  .תחילת מחקר העתיד לכלול כלי תקשורת נוספים* 
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Sleep Patterns, Eating Habits and Electronic Media Exposure among Adolescents 
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2Department of Nursing, University of Haifa  
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Background: Poor health behaviors in adolescents, including poor eating habits, poor sleep patterns, and 

excessive use of the electronic media, constitute major public health problems.   

The aim of the current study was to assess the associations between and health related behaviors including 

eating habits, sleep patterns, and electronic media exposure in younger adolescents.   

Method: 444 healthy, middle school adolescents, 224 males, 220 females, mean age 14±0.8 years, from 

urban and rural middle class communities in Northern Israel. Self-report questionnaires were completed 

regarding eating habits, sleep-wake patterns and electronic media exposure.   

Results: All students had a TV and a computer in their home, 59% had a TV and 60% had a computer in their 

bedroom and 94% had their own cellular phone. Significant correlations (p<0.01) were found between 

weekday sleep patterns and media measures. Later sleep onset and less total sleep time were associated with 

more total TV time (r=.21, r=.16), more evening TV (r=.23, r=0.19) and more time on the internet (r=0.24, 

r=.19) respectively.  

Furthermore, about 20% of the students reported that they regularly eat and 70% reported that they sometimes 

eat while watching TV; and 8% reported that they regularly eat and 40% reported that they sometimes eat 

while using the computer.  

Conclusions: Electronic media exposure is highly prevalent in younger adolescents and a large portion of 

their daily routine is devoted to television viewing and computer use. Longer TV exposure, particularly 

evening exposure, is related to later sleep onset and reduced sleep time. The presence of a TV/computer in the 

bedroom is associated with increased exposure and more disrupted sleep patterns. The high rates of reported 

eating during TV viewing and computer use suggest that electronic media exposure may be related to poor 

eating habits.  
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 תפקיד אמצעי התקשורת כמקור לידע ולעמדות 
דתיים לאומיים וחרדים, חילונים   בקרב סטודנטים  

  

   אורלי צרפתי ויואל כהן
  מכללת ליפשיץ, החוג לתקשורת מכללת עמק יזרעאל

  
, זהו מחקר אנטרדיסציפלינארי  הנסמך מבחינה תיאורטית על מחקרים מתחום התקשורת  :מבוא

בהיבט התקשורתי ניתנה עד כה תשומת לב מחקרית מועטה . היסטוריה  ומדע המדינה, יהדות

ליבס  (חילוניות על  עיצוב הדיעות והתפיסות כלפיהן/לבחינת השפעת אופן הייצוג של קבוצות דתיות

קורפוס המחקר העוסק ביחסי דתיים חילוניים , לעומת זאת). Cohen,2005 ;1996, ופרי

הזירה התקשורתית    ).1997,רביצקי; 1991, פרידמן;1987, ארן( בדיסציפלינות אחרות הוא נרחב 

 Public Sphere" ( מרחב הציבורי "נתפסת כזירה משותפת לשיח הציבורי בלשונו של הברמס  כ

 חלו שינויים מרחיקי לכת במפת התקשורת בישראל עם כניסתם של ערוצים 90-שית שנות הברא).

אימוץ טכנולוגיות תקשורת חדשות לצד תפיסה רב תרבותית חיזקו את המגמה של . מסחריים

משותף לקבוצות אלה הוא . תקשורת  מגזרית עצמאית הפועלת לחיזוק הסולידריות הפנים קהילתית

 . הכללית אינה נותנת להן במה ראויההתחושה שהתקשורת  

  עוברות תהליכי סוציאליזציה פורמלים ובלתי -דתיים לאומים וחרדים ,  חילונים-שלוש הקבוצות

פיצול המרחב הציבורי למרחבי שיח  .  ואף הצבא אינו מהווה צומת מפגש בין כולן, פורמלים נבדלים

הצביע על כך ) Derrida, 1987(דרידה . נבדלים  מעורר חשש למגמת בדלנות ולתחושות ניכור

כינון הזהות , משמע, נעשה תוך קביעת היחס אל האחר) קבוצה(שתהליך כינון זהות הפרט 

דיאלוג זה מייצג יחסי כוח בין הקבוצות . הקבוצתית נעשה תוך דיאלוג מתמיד עם הזהויות האחרות

 פנים קהילתית  תפקיד חשוב לעיתונות אידיאולוגית המחזקת זהות וסולידריות. השונות בחברה

  )2005, צרפתי(בהיבט זה 

דתיים לאומיים וחרדים בחברה היהודית בישראל נסב  סביב הגדרות , המתח המחריף בין חילונים

מקור המתח נעוץ בשתי מערכות נורמטיביות . הזהות של כל קבוצה  וקביעת ציביונה  של המדינה

  .וקי המדינהחוקי הדת מול ח: המתנגשות לעיתים ביניהן 

ההנחה היא  שאמצעי התקשורת הם  מקור הידע העיקרי המעצב את העמדות , :מתודולוגיה

  .  והתפיסות ההדדיות

שאלון הועבר לסטודנטים במוסדות .  סטודנטים משלושת המיגזרים248אוכלוסיית המחקר כללה 

ולתלמידי ישיבות , ומילתלמידי ישיבות ואולפנות בציבור הדתי לא, להשכלה גבוהה בציבור החילוני

דמוגרפיים שאלות הבודקות את דפוסי צריכת -השאלון כלל  בנוסף למשתנים סוציו.בציבור החרדי

  . ידע ועמדות, מידת היכרות עם שתי הקבוצות האחרות , התקשורת

 .המחקר נמצא בשלב ראשון של עיבוד הנתונים
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The Human Satan in Seventeenth-Century English Literature: From 

Milton to Rochester 

 
Nancy Rosenfeld  

  
English Unit  

  
The Human Satan is a discussion of the development of a satanic figure integrating the Satan 

character of John Milton’s Paradise Lost and Paradise Regained, as well as the Tempter of 

John Bunyan’s Grace Abounding to the Chief of Sinners and Diabolus of Bunyan’s The Holy 

War. The Satan created in tandem, as it were, by the two great nonconformist writers of the 

early Restoration period is discerned in the poems and the public persona of John Wilmot, 

second earl of Rochester, as well as in Dorimant, the hero of George Etherege’s dramatic 

comedy The Man of Mode, for whom Rochester served as a model. The character is shown to 

develop in the direction of greater and greater humanity; a later seventeenth-century avatar may 

possibly be the Samson of Milton’s Samson Agonistes. 

  

The Satan character of Bunyan and Milton is viewed as an archetype-in-the-making whose 

development is followed work-by-work. The character is examined as a representation of each 

writer’s engagement with despair resulting from the restoration of the British monarchy and the 

re-establishment of the Church of England in the 1660s.  

 

The Human Satan in Seventeenth-Century English Literature: From Milton to Rochester (ISBN 

978–0–7546–6468–0; 215 pp.) has recently been published by Ashgate Publishing Ltd., 

Aldershot, Hants., England. 
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Reversal of isolation-induced sucrose preference, 

heightened startle response and interference with shuttle-box performance 

by 60-min per day of social interaction 

 

  

 Sivan Raz, Barry D. Berger 

 
Department of Psychology, The Center for Psychobiological Research, The Max Stern 

academic college of Emek Yezreel  

 

Social isolation has been found to exert major effects on both physiological and behavioral 

mechanisms in the laboratory rat. It has been proven to be highly consistent in its ability to 

produce increases in anxiety-like and depression-like behaviors as well as deficits in learning 

abilities and drug-seeking behavior. The present study aimed to examine the effects of short-

term daily period of social interaction on sucrose preference, startle response and shuttle 

avoidance learning among isolated rats. Adult male Wistar rats, were allocated to one of three 

housing conditions: social housing (2-per cage); social isolation (1-per cage); or partial social 

isolation (1-per cage with access to another male rat for 60-min per day). After 14 days they 

were tested for sucrose solution preference, startle response amplitude and two-way shuttle 

avoidance learning. Isolated rats consumed significantly more sucrose but not more water 

than partially isolated or paired rats. In addition, mean startle response amplitude of isolated 

rats was significantly higher compared with partially isolated or paired rats. Shuttle box 

performance of isolated rats was poorer compared to that of partially isolated or paired rats: 

isolates exhibited less avoidance behavior and more escape and freezing behaviors compared 

to the other two groups. The overall latency to respond was much slower in isolates than in 

partially isolated or paired animals. These results indicate that 60-min per day of social 

interaction is sufficient in reversing isolation-induced emotional and behavioral deficits.  
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From Political Dissenters to Dissenting ‘Princes’  

  Shlomi Reznik  

The Department of Sociology and Anthropology 

 
 This paper offers one possible explanation to the political failure of the ‘princes’ in Israeli 

politics as part of a universal phenomena, namely: second-generation politicians in politics. 

Some SGP (second-generation politicians), like Al Gore and George Bush Jr., compete and 

are elected to top positions in American politics. Others, like Israeli politician and son of the 

pre-state Irgun underground leader who became Prime Minister in 1977, Benjamin Begin and 

Dan Meridor, who were considered to be the ‘princes’ of Israeli politics, fail to achieve their 

political goals and ambitions. Their lack of success relates not only to national level politics 

but also to inner-party politics. Based on a case study of the SGP of the Israeli right wing 

Likud party, we claim that their mode of political behavior and social action was, and still is, 

determined by their formative experiences within the social milieu of their parents.  

 We offer a socio-historical explanation both to the phenomena of the ‘Princes’ and to their 

diminishing influence and stature in the Likud party in recent years. The central question of 

this paper is: what was the social and psychological process that enabled the second 

generation of the stigmatized ex-underground political dissenters to become the ‘Princes’ of 

Israeli politics and why is this term applied only to them, the sons of the Irgun underground 

leaders, and not to the second generation of their political rivals, the Labor party. The concept 

through which we shall try to explain the phenomena in question is ‘The Fighting Family’. 

We shall contrast this type of social relations with the concept of ‘Fraternity’ that 

characterizes the parallel social milieu found in the Palmach underground. 

The SGP under discussion grew up in a status hungry environment to parents who were 

respected heads of a large fabricated and imagined ‘family’. At the same time this group (the 

fighting family) was subjected, by the ruling elite, to social and political humiliation because 

of their stigmatization as political dissenters. This peculiar situation changed over the years 

due to the status politics of the parent’s generation. We claim that paradoxically, the success 

of the political and social strategy of the parent’s generation in achieving political 

legitimization and social status, gradually led to both, the creation of the special ‘princes’ 

status and paradoxically was a prime reason for their decline. 
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Retesting the Uncertainty Effect Using Lotteries with 

Real Products and Money 

 

Uri Benzion a,b, Shosh Shahrabanib, Tal Shavitc 

 
a Economics and Management Department, The Max Stern academic college of Emek 

Yezreel 
b Department of Economics, Ben-Gurion University,   
c Bussiness school, College of Management. 
 

 

In a recent study, Gneezy et al. (2006) show that individuals value a risky prospect less 

than its worst possible realization.  This result, known as the uncertainty effect, 

contradicts both the classical theory of Expected Utility and prospect theory, both of 

which predict that the subjective value of a lottery is equal to the weighted mean of the 

lottery's outcomes. The findings of Gneezy et al. are based on experiment that used of 

bookstore gift certificates outcome rather than real products. The current study uses 

several experiments to reexamines the uncertainty effect by using lotteries that include 

real products, monetary outcomes, and electronic gift cards.  In the analysis we used both 

a within-subject and a between-subjects designs, and we also used selling position (WTA) 

and buying position (WTP) .The results for the lotteries show that the WTP and WTA for 

all types of lotteries are higher than the worst possible realization. These findings are 

consistent with the classical approach of expected utility and with prospect theory, and do 

not support the uncertainty effect. It is possible that Gneezy et al. conclusions are 

restricted to the special type of lottery with store gift certificates but can not be extended 

to real products.  
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That which passes show: the conflict of representation in poetry 

 

Moran Shoham 

 Department of Education               

 

When Shakespeare tells us that we are such stuff as dreams are made on, he is also pointing 

to a problematic area for our discipline. For Freud’s assertion was that dreams are the stuff 

that dreams are made on, thus instigating that faculty called ego between life and its true 

opposite, which is never quite a dream. For there is indeed an “abstract joy” (Yeats, 1997, p. 

210), contained in and by itself, derived not from the metaphors of Eros or Thanatos, but 

rather from the much stronger source that Yeats identified as the “half read wisdom of 

demoniac images.” That all wisdom is bound to be half read is, for art, never a question of 

the unconscious but of the reality or the conditions we live under. In this regard, art is 

concerned with a state of mind, an openness that sees both ends of the equation and aims to 

make something, not out of this realization—which is rhetoric—but with this realization, 

which means, eventually, doing something with the mind itself. How this is done is a 

wonder, which we precisely end up calling art. Harold Bloom (1986), evoking Hamlet, 

asserts: “Our map or general theory of the mind may be Freud’s, but Freud, like all the rest of 

us, inherits the representation of mind, at its most subtle and excellent, from Shakespeare. 

Freud could say that the aim of all life was death, but not that readiness is all” (p. 3). 

 

Paper published in: The Psychoanalytic review, 2006, 93: 71 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 39

  האם משרד הפנים פועל על פי העקרונות של מדינת רווחה
  

  טל שחור
  החוג לכלכלה וניהול

  

אם נקבל את ההנחה שהעשירים . הממשלה אמורה להעביר מקורות מעשירים לעניים, במדינת רווחה

ור לבצע אחד הגופים שאמ. נשאר לבדוק מי מקבל את הכסף, הם אלה שמשלמים את עיקר המיסים

. אמור לתמוך ברשויות מקומיות חלשות, "המענק הכללי"שבעזרת , מדיניות כזו הוא משרד הפנים

  ל"האם משרד הפנים פועל בהתאם לעקרון הנ, מטרת עבודה זו היא לבדוק

חוסר יעילות , דבר שמעודד בזבוז,  אין קריטריונים ברורים לקביעת גודלו של המענק הכללי94עד 

מענק גדול יותר לרשות מקומית שראשיה תומכים מבחינה :  מוכרת מאותם ימיםדוגמא(ושחיתות 

מנסה משרד הפנים לקבוע קריטריונים ברורים לחלוקת כספי המענק , 94מאז . )פוליטית בשר הפנים

) 2). (מענקים גדולים יותר לרשויות חלשות(המצב הסוציו אקונומי של הרשות ) 1: (שעיקרם

המענק גבוה יותר לרשויות בהם אין אזורי תעשיה ומסחר מהם (ה של הרשות פוטנציאל גביית הארנונ

ולכן , עלויות התפעול לנפש גדולות יותר, ברשויות קטנות. גודל הרשות) 3). (ניתן לגבות ארנונה

  . המענק לנפש אמור להיות גבוה יותר

ולכן הוא , סובךתהליך קשה ומ, הפעלת מדיניות כזו כרוכה בהקטנת המענקים של רשויות חזקות

והאם הוא , מטרת העבודה לבדוק האם תהליך זה אומנם מתקיים. נעשה בצורה הדרגתית ולוקח זמן

  . מתקרב לסופו

מענקי  משרד הפנים לרשויות חלשות עם פוטנציאל נמוך , תוצאות המחקר מראות שבמהלך השנים

כמו למשל (רכיבים אחרים ומשקלם של מ, גדלים ביחס למענקים של שאר הרשויות, לגביית ארנונה

  .קטן) השתייכות פוליטית
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A Note on Upper Bounds on the CP-Rank 

Naomi Shaked-Monderer 

Department of Economics and Management and Department of  Management 

Information Systems 

 
An nn×  matrix A  is Completely Positive (CP) if TBBA =  for some (entrywise) nonnegative 

matrix knB ×∈R  (notation: 0≥B ). The minimal number of columns in such B  is called the 

cp-rank of A .  This paper deals with one of the basic problems concerning CP matrices: 

estimating the cp-rank of a given completely positive (exact computation of the cp-rank is 

often quite impossible, even for relatively small ( 44× ) matrices). Hanna and Laffey gave an 

upper bound for the cp-rank of a matrix in terms of its rank: 

Theorem 1 [Hanna and Laffey] 

Let A  be a completely positive matrix of rank r, 1≥r . If there exists a nonsingular rr ×  

principal submatrix of A  with N  zeros above the diagonal, then 

( ) NrrA −
+

≤−
2

)1(rankcp . 

Barioli and Berman showed that for positive matrices the bound in Theorem 1 may be 

reduced by 1: 

Theorem 2 [Barioli and Berman]  

Let A  be a completely positive matrix of rank r, 2≥r . Then 

( ) 1
2

)1(rankcp −
+

≤−
rrA , 

and this bound is tight. 

Barioli showed that in the case that  3=r   and  1=N , the bound in Theorem 1 can be also 

reduced by 1. 

The original proof of Theorem 2 used dual cones. Li, Kummert and Frommer gave another 

proof for the two theorems, using well-known linear programming techniques. We present a 

new straightforward approach. This approach yields simpler proofs for Theorems 1 and 2, and 

we use it also to improve Theorem 1 in the case 1=N , in the same way that Theorem 2 

improves Theorem 1 when 0=N  (thus generalizing to any 3≥r  Barioli's result for 3=r ). 

Finally, it is shown that not all the bounds in Theorem 1 can be similarly reduced. 

Submitted to Linear Algebra and its Applications 



 41

עובדיםגורמי הקידום במגזר הציבורי ובארגונים עתירי ידע לפי תפיסות ה  
  

  שרעבי משה
  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

  
ולכן מי שרוצה " פי כישורים-פי קשרים ולא על-על"בקרב עובדים רבים רווחת הטענה שהקידום הוא 

צריך להשקיע מאמצים בפיתוח יחסים הבינאישיים עם האנשים הנכונים ולא באיכות , להתקדם

הנחה היא שככל שהארגון הינו בסביבה תחרותית יותר ה. העבודה ובשיפור הביצועים לטובת הארגון

כך שהקידום על , הוא יהיה בעל נטייה למקסם את הפוטנציאל האנושי בכדי לשרוד בתחרות העסקית

מאמר זה מציג ממצאי סקר הבוחן את הדמיון והשוני . פי קשרים הינו נחלתם של הארגונים הציבוריים

המטרה הינה . ה עתירת ידע ובמגזר הציבוריידום בחברשבין תפיסות העובדים בנוגע לגורמי הק

 תוך התייחסות אלולבחון את השפעת הבדלי התפיסות הללו על התנהגות העובדים בארגונים 

 .    לתרבות ולערכי הארגון

 עובדים במגזר הציבורי 124 עובדים בארגון עתיר ידע לבין 131משווה את תפיסותיהם של מחקר ה

הצלחה , הגורמים שנבדקו היו השכלה. מים לקידומו של העובדבנוגע לגורמים התור

לחץ על , תחומי-ידע מקצועי רב, קשרים/פוליטיקה,  מקצועי ןניסיו, ותק בארגון, משימות/בפרויקטים

 בתפיסת העובדים בשני סוגי הממצאים מראים על הבדלים מובהקים. מגדר ומזל, גיל, המנהל

השכלה ומזל לא נמצאו ,  מקצועי ןרק בנוגע לניסיו .קידוםהארגונים בנוגע לגורמים התורמים ל

בעוד העובדים בארגון עתיר הידע מדרגים את ההצלחה . הבדלים בין סוגי הארגונים

-משימות כגורם החשוב ביותר התורם לקידומו של העובד ולאחריו השכלה וידע רב/בפרויקטים

ה הארגונית כגורם החשוב ביותר התורם הרי שבמגזר הציבורי העובדים דרגו את הפוליטיק, תחומי

הממצאים הראשוניים הללו מאששים במידה רבה . לקידומו של העובד ולאחריו ותק ולחץ על המנהל

  . את הנחותינו
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Regular (Landline) Phone Company Versus Cellular Phone Company: 
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In this paper we developed a model that has two important perspectives, theoretical and 

practical. From the theoretical point of view we develop a model of two different rival 

companies supplying different communication services whose objectives are profit 

maximization. Although the services somewhat overlap, they are certainly not complete 

substitutes.  In some sense the services are substitutes but in another sense they can also be 

complements. 

 

These factors may lead to several optimal pricing policies of coordination and cooperation 

between the two companies that substantially. These results differ from the classical pricing 

policy of the well known regular duopoly case.  The use of comparative static analysis have 

led to some straightforward results, however some other results are surprising, counter 

intuitive and in some sense even provocative. 
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  נכונות ליחסי חברות בקרב סטודנטים ערבים ויהודים במכללה

  
  וישעיהו תדמוררוט -מירי קרואר

  חינוך /  החוג למדעי ההתנהגות 
  

 המחקר ביקש לבחון את מידת הנכונות של סטודנטים יהודים וערבים במכללה לקיום :מטרת המחקר

  .ריחוק-של קרבהשלבים  4 בעל סולםפי -על, יחסי חברה ביניהם

. 2; ת מכל מגע אתם/ת אותם ואני נמנע/אינני מקבל. 1 ):בהגדרות מתומצתות(רגות קרבה ריחוק ד

ת /אך אינני מעוניין, מקבל אותם כחלק מהחיים הדמוקרטיים ומוכן להתייחס אליהם בסובלנות ובכבוד

ת עם מקיים יחסי חברו, ה להקשיב להם וללמוד על זהותם ותרבותם/אני נכון. 3; ביחסי חברות עמם

מקיים חברות עם כמה מהם גם מחוץ , ת לחזק את השוויון/אני שואף. 4; כמה מהם במכללה

  . אינני רואה בעיה אפילו בקשרי חיתון, ללימודים

זהות אישית וזהות  ;ערבי-הקונפליקט היהודי: ספרות מדעית מקיפה בתחומים: הרקע המדעי

חינוך , חינוך פוליטי; הערבי בישראלהחינוך ; הזהות הלאומית הפלשתינאית בישראל; לאומית

  . תרבותיות בישראל-לדמוקרטיה וחינוך לרב

 3או , 2סטודנטים ערבים ויהודים במכללה מקיימים יחסי חברות במכללה בדרגות . 1  :ההשערות

יה /ית הערבי/טנמידת ההדגשה של הפלשתינאיות בהגדרת הזהות העצמית של הסטוד. 2 ;בסולם

  . ליחסי חברות קרובה עם יהודיםה /תשפיע על נכונותו

 סטודנטים 81- סטודנטים יהודים ו92ענו עליו .  סטודנטים במכללה173 -הופץ שאלון ל  :המחקר

  . עם סטודנטים יהודים וערביםעומק ראיונות 6 כן קוימו .ערבים

   :הממצאים

הסטודנטים  מ48.8%. בסולם' הסטודנטים היהודים הגדירו את עצמם כשייכים לשלב במ 59.6%. 1

שסטודנטים ,  עולה אפוא.' סטודנטים נוצרים הגדירו את עצמם כשייכים לשלב ג52.6% -המוסלמים ו

לעומת , ערבים רבים יחסית תופסים את עצמם כשייכים לשלב גבוה יותר ביחסי חברות עם יהודים

  .הסטודנטים היהודיים שרובם רואים את עצמם בשלב נמוך ביחסיהם עם סטודנטים ערבים

כך , " במידה רבה מאוד-פלסטינאי "נמצא כי ככל שהנבדק מגדיר את עצמו על פי השאלון כ. 2

  .למעשה הנכונות שלו ליחסי חברה עם הסטודנטים היהודים יורדת

לפיכך ראוי שחברי סגל המכללה ופעילי . 20%שיעור הסטודנטים הערבים במכללה הוא : סיכום

הן בשיעורים והן , מכללתית המעניקה לסטודנטים הערביםהסטודנטים ישקיעו יותר בטיפוח תרבות 

כבוד ותחושת שייכות והמקיימת פעילויות שתכליתן היא קירוב לבבות , הכרה מלאה, בחיי הקמפוס

  .בין יהודים לערבים
  . ח"תשס, א למצטיינים"בתוכנית ב, רוט-מונחה של מירי קרואר-אישי-סיכום מחקר

 במכללה" ץ חינוכיייעו"כיום סטודנטית לתואר שני ב
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