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 אהוד מנור / ברוש
 

 ואני ראיתי ברוש

 שניצב בתוך שדה מול פני השמש

 בחמסין, בקרה

 אל מול פני הסערה.

 

 על צידו נטה הברוש

 ו הרכין עד עשב.לא נשבר את צמרת

 והנה, מול הים

 קם הברוש ירוק ורם.

 

 הנה ברוש, לבדו

 מול אש ומים.

 הנה ברוש, לבדו

 עד השמיים.

 ברוש, לבדו איתן.

 לו רק ניתן ואלמד

 את דרכו של עץ אחד.
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 הקדמה

 

יריד המחקר של האקדמית עמק יזרעאל מתקיים זו השנה השביעית ברציפות. כמו בשנים 

ת המטרה העיקרית של היריד היא לאפשר לחברי הסגל להכיר מקרוב את מגוון תחומי הקודמו

המחקר והעשייה של עמיתיהם בחוגים השונים, וכן להוות מנוף ליצירת שיתופי פעולה עתידיים 

 במכללה. 

  

תקצירים מתחומי עניין שהן פרי שיתופי פעולה יצירתיים בין  93לוועדה המארגנת הוגשו השנה 

מרוכזים  . התקציריםסטודנטיםו  סגל מחוגים שונים, וכן עבודות משותפות של חברי סגלחברי 

 ב של שמות המחברים.-בחוברת זו לפי סדר א

 

תודתנו נתונה לפרופ' עליזה שנהר, נשיאת המכללה, לגב' מיקה קפטור, ראש המנהל האקדמי, 

 י. וכן לכל הצוות במכללה שהשתתף בארגון והפקת יריד המחקר השביע

  

 ועדת יריד מחקר:

-מונדרר, גב' אורית שמיר-נסקי )יו"ר(, ד"ר שוש שהרבני, ד"ר נעמי שקדיפרופ' אורנה ציש

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ליריד המחקר
השביעי

האקדמית עמק יזרעאל שמחה להזמינך

יום רביעי יד' אייר, תשע"א

18.5.2011
במרכז התקשורת, אודיטוריום 1220 

בקמפוס האקדמית עמק יזרעאל

תוכנית היום

התכנסות וכיבוד קל – תערוכת פוסטרים  08:30-09:00

דברי ברכה:  09:00-09:15

פרופ' אורנה צישינסקי, יו"ר ועדת יריד מחקר  

דברי פתיחה:  

פרופ' עליזה שנהר, נשיאת האקדמית עמק יזרעאל  

ד"ר יורם פלדון, סגן נשיא למחקר, האקדמית עמק יזרעאל  09:15-10:00

"מורכבות נושא קבוצת הביקורת: השפעת האינבו"  

מושב ראשון  10:00-11:00

יו"ר המושב: ד"ר אריאלה הראל, התוכנית לתואר שני  

בייעוץ ארגוני והחוג לשירותי אנוש  

ד"ר דובי לופי, החוג לחינוך והחוג למדעי ההתנהגות  

"השפעת הטיפול התרופתי על קשב וריכוז מתמשך"  

ד"ר פנינה רוזנברג, בית ספר גורן לתקשורת חזותית  

"אתרי הנצחה בברלין – מעולי רגל להולכי רגל"  

ד"ר אביב ברהום-קדרון, החוג לשירותי אנוש  

"הדרך לאינטגרציה פנימית במערכות ניהול  

משאבי אנוש"  

הפסקה  11:00-11:30

מושב שני  11:30-13:15

יו"ר המושב: ד"ר שלמה גץ, החוג לסוציולוגיה   

ואנתרופולוגיה והחוג למדעי ההתנהגות    

פרופ' אורנה צישינסקי, החוג לפסיכולוגיה  

"הרגלי שינה, חשיפה למדיה אלקטרונית ואיכות חיים   

בקרב מתבגרים בישראל"  

ד"ר דנה וימן-זקס, החוג לתקשורת והחוג למינהל  

מערכות בריאות  

"יעילות טקטיקת השכנוע ”גניבת הרעם“ בשיטת   

המשפט בישראל"  

ד"ר מיכל משיח-איזנברג, החוג לסיעוד והחוג למינהל   

מערכות בריאות  

"הקשר בין נתוני הקבלה לבין הישגי הסטודנטים  

בחוג לסיעוד"  

מר עומר יערי, פרויקט .B.A למצטיינים בהנחיית  

פרופ' איגור קנובסקי, החוג למערכות מידע ניהוליות  

"מודל להתפשטות דעות ברשתות חברתיות"  

ד"ר צחי תבור, החוג לכלכלה וניהול  

"טכנולוגית המידע והשלכותיה על יעילות השוק"  

ארוחת צהריים   13:15

* כל הרצאה תמשך 15 דק' ולאחריה 5 דק' דיון  

www.yvc.ac.il/yarid :הכנס אינו כרוך בתשלום, אך מחייב רישום מוקדם באתר האקדמית עמק יזרעאל
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 תוכן עניינים
 
 

 עמוד שם המרצה:

החוג לפסיכולוגיה והמרכז למחקר  - מזרחי שלומית , דולב טליה וזובידאת סלמאן-, אגאאביטל אבי

 ביולוגיפסיכווהוראה 

 1עמוד 

 2עמוד  החוג לפסיכולוגיה והמרכז למחקר והוראה פסיכוביולוגי -אחמד נור וארמלי זאהר -, אבואביטל אבי

 3עמוד  מדעי ההתנהגותלהחוג  –נון צחי ושיף אלעד אר

 4עמוד  החוג לשירותי אנוש –קדרון אביב -ברהום

 5עמוד  החוג לשירותי אנוש –רחלי  גולדברג - שנהבו גינזבורג קרני, ברנץ ציון

 6עמוד  החוג לחינוך –ניידו ברוק -סנת ורוקדור א

 7עמוד  החוג לפסיכולוגיה –דן אורי ורז סיוון 

 8עמוד  אנגלית יחידה ללימודיה –סנת דקל א

 9עמוד  מנהל מערכות בריאותלהחוג החוג לתקשורת ו –זקס דנה -מןוי

 10עמוד  החוג למנהל מערכות בריאות – שמואל חפר אליעוז ורשפון

 11עמוד  החוג למערכות מידע ניהוליות –ידין אהרון 

 12עמוד  ע ניהוליותהחוג למערכות מיד –ידין אהרון ולביא אילנה 

 13עמוד  החוג לשירותי אנוש –בורוכוביץ דלית -יסעור

 14עמוד  החוג למדעי ההתנהגות – לופי דובי, בסין שירי ורובל לילך

 15עמוד  החוג לשירותי אנוש –מלר טל 

 16עמוד  החוג לתקשורת  –ביץ עידית מנוס

 17עמוד  סיעודחוג לה –והלפרין עפרה רים איזנברג מיכל, הירשפלד מ-משיח

 18עמוד  החוג לשירותי אנוש –סימונוביץ חביאר 

 19עמוד  החוג למנהל מערכות בריאות –סימונשטיין פרידה 

 20עמוד  החוג לקרימינולוגיה –טל כהן עירית -עין

 21עמוד  התוכנית לתואר שני בייעוץ חינוכיו חוג לחינוךה –פלג אורה ואחלאם רחאל 

 22עמוד  התוכנית לתואר שני בייעוץ חינוכיו החוג לחינוך –ביטון  אורה ומירב פלג

 23עמוד  החוג לסיעוד והמכון למחקר פעולה וצדק חברתי –רים הירשפלד מו דניאלה אריאלי, מן ויקטור,דפרי

 24עמוד  פסיכולוגיההחוג ל –שינסקי אורנה ותמר שוחט יצ'

 25עמוד  ניהולהחוג לכלכלה ו –יאבצב אנדריי וכהן גיל יקודר

  26 עמוד היחידה ללימודי אנגלית – בתיה ולאופר קלובסקי חייקה

 27עמוד  החוג לתקשורת –קמה עמית וברק ברנדס סיגל 

 28עמוד  החוג לתקשורת –קמה עמית ומלכה ורד 

 29 עמוד החוג למערכות מידע ניהוליות –קנובסקי איגור ויערי עומר 

 30עמוד  ורן לתקשורת חזותיתבית ספר ג –רוזנברג פנינה 



 ה 

 31עמוד  היחידה ללימודי אנגלית –רוזנפלד ננסי 

  32עמוד  החוג למדעי ההתנהגות –רז אלון 

 33עמוד  החוג לשירותי אנוש –רשף אריה 

 34עמוד  החוג למערכות מידע ניהוליות –רשקוביץ רמי ולביא אילנה 

 35עמוד  החוג לכלכלה וניהול –שהרבני שוש 

 36עמוד  החוג לכלכלה וניהול –חור טל ש

 37עמוד  מערכות מידע ניהוליותלהחוג לכלכלה וניהול והחוג  –מונדרר נעמי -שקד

 38עמוד  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה –שרעבי משה 

 39עמוד  לה וניהולהחוג לכלכ –תבור צחי 
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Exposure to methylphenidate during adolescence leads to long term 

increase in anxiety and testosterone 

 

 

Dolev T., Aga-Mizrachi S., Zubedat S. and Avital A 

 

The Center for Psychobiological Research, The Max Stern Yezreel Valley College 

 

Background: Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADD/ADHD) emerges as a world-

wide psychiatric disorder that mainly starts in childhood. Nowadays, individuals who do not 

meet the criteria for ADHD are prone to abuse stimulating drugs, specifically methylphenidate 

(MPH) which is the most common treatment for ADHD. However, the long term effects of 

MPH abuse are unknown. Thus, considering the common developmental path, we aimed to 

test whether pre-pubertal environmental enrichment, anteceding adolescence MPH abuse, can 

predispose individuals towards behavioral alterations following exposure to stress in 

adulthood.  

Methods: We conducted a translational study by modeling the developmental trajectory 

(enriched environment during childhood followed by MPH abuse during adolescence, and 

coping with stress in adulthood) in male rats. At pre-puberty [post natal days (PND) 30-60] 

rats were reared in enriched environment and were treated with MPH (4 days per 

week/2.7mg/Kg body weight/ intraperitoneally) during puberty (PND 60-90). Finally, in order 

to examine stress coping ability in adulthood, rats were exposed to stress (PND 90-92) and 

starting at PND 110, we assessed the behavioral and endocrine effects. 

Results: We found a beneficial effect of environmental enrichment on attentive abilities, 

which was impaired by MPH consumption. Moreover, chronic exposure to MPH has led to an 

elevated anxiety and corticosterone level. Interestingly, MPH elevated testosterone level, 

which endocrinologicaly represents aggression.  

Conclusions: In view of the marked increase in MPH consumption over the past decade, a 

vigilant perspective should be enforced in order to avoid potential drug abuse and its long 

term detrimental consequences.  
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The effects of Carnitine on Histological, Biochemical and behavioral 

parameters  

in a novel model of chronic kidney disease. 

 

 

Abu Ahmad N 
¹,²

, Armaly Z.,³ and Avital  A¹. 
 

1
Dept. of Psychology and The Center for Psychobiological Research, The Max Stern Yezreel 

Valley College 

 2
Dep. Biochemistry, Food   Science and Nutrition, Hebrew University 

 
3
Dep. Nephrology E.M.M.S Hospital, Nazareth

 

  

Background: Carnitine is a vitamin-like compound synthesized mainly in mammalian liver, 

kidney and brain. It serves as an essential factor in the supply of energy to tissues dependant 

on fatty acid oxidation. The energy originating from this oxidation is quantitatively important 

as it provide up to 40% of overall need. In patients suffering from advanced chronic kidney 

disease (CKD), Carnitine has an additional role – lowering the levels of acyl-CoA, which is 

elevated in these patients and is toxic to many other enzymes. In CKD patients the level of 

Carnitine in low due to its decreased intake, absorption and biosynthesis. 

 Objectives: we aim to establish a novel rat model to CKD that will enable us to explore 

whether chronic administration of Carnitine inhibits the development of kidney failure, and 

affect the metabolic and behavioral CKD complications.  

Methods: Wistar male rats were randomly allocated to 4 groups: Sham operated; Sham 

operated + Carnitine; 5/6 nephrectomy (Nx); 5/6 nephrectomy + Carnitine (Nx –Carnitine). 

Creatinine and blood-urea-nitrogen (BUN) levels as well as qualitative and quantitative 

morphological analysis were performed to assess kidney function. Moreover, we investigated various 

behavioral effects of Carnitine, including food and fluids intake, anhedonia (sucrose preference test) 

and learning (two way shuttle task) performance.  

Results: Interestingly, histological analysis demonstrated that the Nx group had more collagen in the 

kidney than Nx- Carnitine. Moreover, Carnitine treatment reduced Creatinine and BUN serum 

levels by 25% and 44%, respectively, compared with the Nx group. Food and liquid intake 

was increased in the Nx group, however, all groups showed similar level of hedonia. Finally, 

Nx-Carnitine group showed less avoidance and more freezing behaviors in the shuttle box.  

Conclusion: chronic treatment with Carnitine had beneficial effects on kidney function in CKD 

rat model; however it leads to higher freezing level. 
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 תשירותי רפואה משלימה במחלקה כירורגי

 

 

 2, אלעד שיף1צחי ארנון

 

 Mind/Body)פסיכולוג קליני ורפואי, מטפל בהיפנוזה ובדמיון מודרך, מרכז מחקר תחום גוף/נפש 1

 י המשלים, סגן מנהל מחלקה פנימיתמנהל השירות הכירורג2

 

 רקע

רפואה נמצאת בשימוש נרחב בישראל ובעולם. רוב שיטות הטיפול המשלימות מתמקדות בחיזוק 

ההבראה הטבעית הקיימת בכולנו. השינויים הגופניים והנפשיים לפני ניתוח, במהלכו ואחריו  יכולת

 דורשים גיוס מרבי של יכולת ההבראה העצמית על מנת שהגוף יחלים באופן מלא. 

 

שירות רפואה  2010במחלקה לכירורגיה כללית במרכז הרפואי בני ציון נפתח בחודש אפריל 

ולים תומכים ברפואה משלימה למאושפזים במחלקה הכירורגית וזאת משלימה, שמטרתו לתת טיפ

כמובן, בנוסף ובמקביל לטיפול המקצועי הקונבנציונאלי הניתן על ידי רופאי ואחיות המחלקה. 

במסגרת השירות הכירורגי המשלים ניתנים טיפולי דמיון מודרך, היפנוזה, רפלקסולוגיה ודיקור סיני, 

הכשרה לכך. הטיפולים השונים מיועדים בין היתר להפחתת חרדה, שיפור  על ידי אנשי מקצוע שעברו

 שינה, הקלת כאב וזירוז תהליך ההחלמה מהניתוח. 

 

 המחקר

הואיל והשירות הכירורגי המשלים בבני ציון הינו מהראשונים בתחום בעולם, נערך במסגרתו מחקר 

הרפואה המשלימה. המחקר  שאושר ע"י משרד הבריאות במטרה להבין את מכלול ההשפעות של

מקיים הערכה של מדדים סובייקטיביים )כדוגמת כאב, חרדה, בחילה, חולשה( ומדדים אובייקטיביים 

 )כדוגמת צריכת תרופות, משך אשפוז, מהלך התאוששות לאחר הניתוח(. 

היקפו הגדול של המחקר ועובדת היותו בראשית דרכו, מאפשרים לחוקרים/סטודנטים המעוניינים 

 כך להשתלב במחקר מתחום הגוף, הנפש והאינטראקציה ביניהם.ב
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Listen to the voice of Human Resource Management Subsystem 

 

 

Aviv Barhom-Kidron 

 

                Department of Human Services, The Max Stern Yezreel Valley College 

 

One of the basic conditions for the effective functioning of an organizational system is the 

quality of the relationships between the different parts. Until now, the field lacks research 

which illustrates the nature of the mechanisms that shape the relations between the various 

functions within the human resource management subsystem (HRMS). The study attempts to 

shed light on the conceptual perspective of integration within a HRMS and to explore the 

characteristics of this construct. 

Qualitative analysis of semi-structured interviews with more than 20 HRM managers and 

senior managers led to a causal network model of the construct. Integration within the HRMS 

is defined as internal cooperation mechanisms that contribute to attainment of successful 

HRM processes and consistency among HRM practices. The definition of integration within 

the HRMS, as well as the research model, differentiates between antecedents and outcome. 

The two antecedents are: one, HRM infrastructure, which composes of three dimensions: 

HRM cooperative policy, integrative core competence, and integrative technological 

infrastructure; two, internal communication process which composes of two dimensions:  

formal and informal communication. The two key components are perceived as indispensable 

to the third component, integrating process, that is, the consistency of HRM practices on the 

individual and subsystem level. The research provides a conceptual description of integration 

within the HRMS. 
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גזענות נתפסת, תגובות רגשיות והתנהגותיות, גזענות מופנמת ואיכות חיים בקרב 

 נערות מקהילת יהודי אתיופיה

 

 

 גולדברג  -שנהב רחלי ציון ברנץ, קרני גינזבורג ו

 

 , האקדמית עמק יזרעאלהחוג לשירותי אנוש

 

 תקציר

העלולה להתבטא בשימוש מחקרים שפורסמו בשנים האחרונות הצביעו על רמות גבוהות של מצוקה, 

בסמים, אלכוהול, עבריינות ואובדנות בקרב נערים בני העדה האתיופית. מספר מחקרים איכותניים 

שנערכו לאחרונה, מציעים כי בני הנוער מקרב העדה חווים גזענות, תחושת חוסר השתייכות ואקלים 

וקשריה עם התמודדות חברתי שלילי מצד החברה הישראלית. המחקר הנוכחי בדק גזענות נתפסת 

 רגשית, התנהגותית וגזענות מופנמת בקרב נערות בנות העדה האתיופית. 

נערות מילאו שאלוני דיווח עצמי. הנערות דיווחו על גזענות נתפסת ונמצאה חלוקה של התגובות  93

הרגשיות לה לשלוש: כעס, חוזק ורגשות מופנמים. ניתוח התגובות ההתנהגותיות העלה מעגל 

ת, הנע בין התאמה, בריחה ולחימה. עוצמת הגזענות הנתפסת נמצאה קשורה הן לעוצמת תגובו

הכעס, אך גם לעוצמת החוזק, ובמקביל, הן לתגובות של בריחה, והן לתגובות של לחימה. לבסוף, 

נמצא שתדירות הגזענות הנתפסת קשורה לעוצמות התופעות של גזענות מופנמת כפי שבאה לידי 

 ם, הרס עצמי ומחיקה עצמית.ביטוי בזעם מופנ

נראה כי תחושות הכעס שהנערות מביעות כלפי הגזענות הנתפסת עשויות לשקף ביטוי של כוח 

ומאבק על זהותן, קיומן וזכיותיהן הבסיסיות, בעוד שרגשות מופנמים עלולים להוביל לתחושה עצמית 

נות נחווית כמצב של סכנה כן, מוצע כי חוויה של גזע-של שלילת שייכות תרבותית וחברתית. כמו

ושלושה סגנונות התמודדות התנהגותיים נבחרים כקו הגנה: לחימה, בריחה או התאמה, שלכל סגנון 

אפקטיביות שונה. הממצאים מעידים שלתפיסת הגזענות ולסוג התגובות ישנן מחירים נפשיים 

 וחברתיים.
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 עמדות מורים כלפי מעורבות הורים בבית הספר:

 ווה בין מורים ישראלים ואמריקאיםמחקר מש 

 

 

 2ניידו-רוקר ו ברוק 1אסנת דור

 

 חוג לחינוך, האקדמית עמק יזרעאל 1
 החוג לחינוך, אוניברסיטת  ג'ון הופקינס, בולטימור, מרילנד 2

 

מטרת המחקר: לבחון ולהשוות עמדות מורים ישראלים ואמריקאים כלפי מעורבות הורים בבית 

זוכה להתעניינות מחקרית רבה בשנים האחרונות, ממנה עולה כי היא   הספר. מעורבות הורים

קשורה עם השלכות חיוביות על הישגיהם האקדמיים של ילדים, והתפתחותם  הרגשית, החברתית 

וההתנהגותית. בצד ההכרה בתפוקות אלה, עולה ממחקרים כי כינונה של מעורבות הורים הינה 

 מצידם בעמדות מהוססות ומסויגות.  משימה מאתגרת למורים רבים, המלווה

מורים ישראלים ואמריקאיים  52שיטת המחקר: בוצעו ראיונות עומק חצי מובנים, במסגרתם רואיינו 

מבתי ספר בשכבות היסודי וחטיבת הביניים. במסגרת הראיונות נשאלו המורים כיצד הם מגדירים 

ם, ומהם האתגרים והעוצמות את המושג מעורבות הורים, מה הם חשים כלפי מעורבות הורי

 שבעיניהם נקשרים למעורבות הורים. 

ממצאים: בשתי המדינות עולה כי האופן הרווח ביותר בו מוגדרת על ידי המורים מעורבות הורים היא 

באמצעות התנדבות הורים ותמיכה בילדים בתהליך הלימודי. המורים הביעו רגשות חיוביים כלפי 

מועצמים ממנה. במקביל, ביטאו המורים גם מתח, הסתייגויות ואתגר  מעורבות הורים וטענו כי הם

תה בולטת יותר בקרב המורים הישראלים, בעוד יממשי הנקשר במעורבות הורים. האמבוילנטיות הי

 התחושות החיוביות היו בולטות יותר בקרב המורים האמריקאיים.

דמות באופי מערכת היחסים בין בית מסקנות: לצד העמדות החיוביות כלפי הנושא, עדין נחוצה התק

הספר וההורים. כדי לאפשר הרחבת עשייה חינוכית  משותפת, על מורים לחוש בטוחים יותר עם 

 הורים, ומגובים ומועצמים יותר מצד הממונים עליהם. 
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Brain responses to facial expressions among adults of different attachment 

orientations: an Event Related Potentials (ERP) study 

 

 

Orrie Dan and Sivan Raz 

 

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

Valley College 

 

Introduction: The neural processes associated with facial expressions of emotions among 

adults of different attachment orientations have rarely been measured. The aim of the present 

study was to identify patterns of brain activity in adults of different attachment 

representations during facial emotion perception, using EEG-ERP, a technique for 

investigating the brain temporal dynamics of attentive processing at fine temporal resolution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Method:  Participants were 47 undergraduate students, selected on the basis of their 

attachment scores from the ECR questionnaire. 17 participants were low in anxiety and 

avoidance dimensions (secure type), 15 were high in anxiety dimension and low in avoidance 

dimension (anxious type) and 15 were high in avoidance and low in anxiety dimension 

(avoidant type). Subjects were presented with angry or neutral faces and their ERP responses 

were recorded using an EGI – 64 channels system. Results: We present here averaged results 

from channels located in the left, medial and right parietal cortex. Significant differences were 

found for the early P1 (80-120ms) component which is thought to reflect attentional 

mechanisms. Results revealed a significant three way interaction effect of Face Emotion by 

Location by Group.                                                                                                                    

 

Conclusions: Our data support the assumption that individuals with different attachment 

orientations show differential brain responses to emotional facial expressions.  
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 סדנא לפיתוח כישורי הדרכה והנחייה לסטודנטים חונכים בשיעורי עזר

 

 

 אסנת  דקל 

 

 , האקדמית עמק יזרעאלאנגליתלימודי היחידה ל

 

למכללה סטודנטים העובדים כחונכים בשעורי עזר אך לא מלווים בהדרכה בעבודתם. על כן, פיתחתי 

ההנחיה של סטודנטים אלה בסיועה של מנהלת מערך הסיוע סדנא לפיתוח כישורי ההדרכה ו

 לסטודנט, הגברת מיכל פישר מהדיקנט. החונכים הוזמנו לסדנא חוויתית בת חמישה מפגשים.  

 נושאי הסדנא:

 תאום ציפיות בין חניך לחונך ועריכת חוזה למידה. .1

 כיצד לעודד מוטיבציה ללמידה.  .2

 ב' ליאורה חפר ממרכז התמיכה לסטודנט(. התנסות חוויתית בקשיי למידה )בסיוע הג .3

 דרכי התמודדות עם קשיי הלמידה. .4

 הקנית כלים לעבודה כחונך ולחיים בכלל. .5

 מהלך הסדנא:

במסגרת הסדנא, החונכים שיתפו פעולה, התנסו בחוויות שונות הקשורות לעבודת ההדרכה שלהם 

ובהבנתם. כמו כן, החונכים נחשפו ולקשיים של החניכים, והפרו זה את זה בידיעותיהם, בכישוריהם 

לקשיים של חבריהם לקבוצה, התמודדו עם האמונות של עצמם בנוגע להדרכה והגיעו לתובנות 

 חדשות.

 תגובות המשתתפים:

 בציה אני לאי"תמיד חשבתי שמוטיבציה צריכה לבוא לאדם מבפנים, ושלמשהו בלי מוט 

  אוכל לעזור, היום הבנתי שאפשר לעורר מוטיבציה." 

"חשבתי שאני כחונכת חייבת לדעת יותר מהחניך, לא חשבתי שאני יכולה להגיד שזה קשה גם לי 

 . ושביחד נתמודד, אבל זה עבד איתי )בסדנא( אז כנראה שזה עובד"

כל החונכים ציינו שבעבודתם עם החניכים הם חשים שהם לא רק מלמדים אלא גם לומדים מהחניכים 

 שלהם. 

 מסקנות: 

 .הם הסדניגובשו בתו
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 יעילותה של טקטיקת "גניבת הרעם" בשיטת המשפט בישראל

 

 

  וימן זקס דנה

 

 , האקדמית עמק יזרעאלמנהל מערכות בריאותהחוג לתקשורת והחוג 

 

 

אשר בבסיסה חשיפת מידע שלילי הנוגע  טקטיקת "גניבת הרעם" היא טקטיקה ידועה בתורת השכנוע

להבחין בשימוש בטקטיקה בתחומים רבים ובהם פרסום  לאדם בטרם אדם אחר יעשה כן. ניתן

אישיים, פוליטיקה וכמובן בהליך המשפטי. במחקרים שנערכו עד כה, טקטיקת -ותעמולה, יחסים בין

"גניבת הרעם" נחקרה ונמצאה יעילה  אך ורק בשיטת משפט המבוססת על הכרעת חבר מושבעים 

ות הטקטיקה, במערכת משפטית המבוססת על חסרי רקע משפטי. במחקר זה נבחנה לראשונה יעיל

הכרעת שופט מקצועי. בהתאם להשערת המחקר, נמצא כי קיים הבדל בהשפעת הטקטיקה על 

שופטים )בשל מגבלות המוטלות על שופטים מכהנים, פנינו לשופטים בגמלאות( לעומת קבוצת 

להם לקבוצת הביקורת המורכבת מאזרחים שאינם שופטים )אשר היו זהים במשתני הרקע ש

השופטים(. אצל השופטים לא נמצאו הבדלים בהערכת הנאשם והקרבן בין מצב בו היה שימוש 

בטקטיקה למצב בו לא נעשה שימוש בה. לעומתם, בקבוצת הביקורת נמצא הבדל במשתנים אלה. 

כאשר נבדק מקור ההבדל, נמצא כי המקור הוא במרכיב הרגשי כלפי הנאשם )המורכב ממספר 

אמינות הנאשם, חרטת הנאשם, הזדהות וסימפטיה עם הנאשם(. אצל המשתתפים שאינם משתנים: 

שופטים ההתייחסות הרגשית כלפי הנאשם, כאשר הוא השתמש בטקטיקה, היתה חיובית יותר 

לעומת מצב שבו לא נעשה בה שימוש. כאמור, אצל השופטים לא נמצא פער כזה והתייחסותם היתה 

 קטיקה ובין אם לא נעשה בה שימוש. זהה בין אם נעשה שימוש בט
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 ברית המילה בישראל

 

 

 1,2. שמואל רשפון 3,1אליעוז חפר

 

 משרד הבריאות, לשכת הבריאות המחוזית חיפה1

 רווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפהבית הספר לבריאות הציבור , הפקולטה למדעי ה2

 עמק יזרעאל האקדמית מערכות בריאות, החוג למנהל3

 

 רקע:

אף שברית  המילה הינה  פעולה כירורגית, עד גיל חצי שנה היא נחשבת בעיני הממסד הרפואי  על

 בישראל כפעולה דתית ולא כפעולה רפואית  ולכן הוא נמנע מלהתערב בתהליכיה במסגרת החוק. 

 מטרת מחקר : 

 המילה בעדות שונות בישראל, דרכי ביצועה ושיעור הסיבוכים.  ביצועהערכת היקף 

     ת מחקר : שיט 

 מאמר סקירה המסכם מידע מסקרים שונים, וראיונות אישיים 

 :תוצאות

שיעור הסיבוכים בקרב הנימולים ברית המילה נפוצה מאוד בכל קבוצות האוכלוסייה בישראל. 

מערך  פיקוח של משרדי הבריאות והדתות מפקח על מוהלים בראשית  .נמוך ביותר  בישראל הינו

 מכה והכרה ממסדית. דרכם ומקנה להם הס

 :מסקנות

קרוב לשמונים שנה ידוע שהסיכון לגידולים ממאירים של העור באיבר המין בקרב נימולים נמוך  

באופן משמעותי לעומת הלא נמולים. מחקרים אפידמיולוגיים שנערכו בשנים האחרונות מוכיחים כי 

דבקות במחוללי מחלות מין מילה היא פעולה בריאותית חשובה לבריאות הציבור המגינה בפני ה

 ואיידס. HPVובעיקר 

 

 

   .מחקר מסכםסוג המחקר : 
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Improving Learning Habits for 

Generation Y Students 

 

 

Aharon Yadin 

 

Management Information Systems, The Max Stern Yezreel Valley College 

 

This paper describes a method for reinforcing students' learning habits. Most of today's 

students have grown up in a fast-moving digital world, which has shaped their personality and 

behavior. These students have a team orientation and are using technologically interwoven 

connectivity for finding solutions to their problems. Most students even exhibit a high degree 

of trust in answers obtained from the Internet or their social network members. This calls for a 

paradigm shift in teaching, by transforming it to a student-centered learning process. The 

action research performed as part of this study used several tactics for improving the students' 

learning habits and reducing the elevated failing rate.  

The solution used in this study utilizes personalized, individual and unique assignments that 

provided the improved outcome, by eliminating the possible dependence between students in 

dealing with their assignments. The assignments' uniqueness forced the students to engage in 

the learning process and assimilate the knowledge, because in such individualized 

assignments, no other source for help is available. This forced each student to accept personal 

responsibility, alleviating the potential ‗free-rider‘ syndrome available in social networks and 

many team based projects. The paper concludes with some observations about the tactic and 

its implementation.  

 

 

 

 

 מחקר תומך הוראה
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Raising The Perceived Importance Of Software Documentation Among 

Students By Using Team-Based Role-Play 

 

 

Aharon Yadin and Ilana Lavy 

 

Management Information Systems, The Max Stern Yezreel Valley College 

 

This research was performed within a software engineering workshop. In addition to Software 

Development Life Cycle activities and issues, this workshop was designed to enhance 

students' capabilities related to non-technical knowledge areas, especially understanding the 

critical role of documentation. A key objective of outlining the significance of software 

maintainability in general and software documentation in particular was achieved through 

team-based collaborative development activities. There were three assignments in which each 

team had to continue the work designed (or developed) by another team. The main research 

study objective was to examine the effect of employing this kind of role-based activity and 

team-based peer review on the students' learning process. Data referring to the students' 

perceptions is presented and analyzed. In addition students' reflections on the workshop 

demonstrate their expanded understanding of the design and application process, especially 

related to documentation. 
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 עוני והדרה במתן וקבלת שירותים בסיסיים –"גם לעניים יש צרכים" 

 

 

 בורוכוביץ-דלית יסעור

 

 , האקדמית עמק יזרעאלהחוג לשירותי אנוש

 

המחקר עוסק במפגש של אנשי שירותי אנוש הנמצאים בקו הראשון של שירותים בסיסיים עם מקבלי 

 שירות עניים.

 

בין היתר, את תחילתו של "עידן השירותים" בעולם  סימלה, 20 -המחצית השנייה של המאה ה

המערבי.  משמעותו של דבר היא שמרבית הצרכים האנושיים בתקופתנו מסופקים לבני האדם לא על 

עסקיים וציבוריים, ולאחרונה גם  –ידי בני משפחתם וקהילתם כבעבר, אלא דרך ארגונים שונים 

ה באנשי השירות, ובעיקר כאשר מדובר באוכלוסיות ארגוני מגזר שלישי.  תופעה זו יוצרת תלות רב

 מוחלשות.

 

( ומתבסס על ראיונות עומק חצי   grounded theory המחקר שיוצג נעשה במתודה האיכותנית )

מורות בבי"ס  10קופאיות בסופרמרקטים,  10נהגי אגד,  10נותני שירותים בסיסיים:   50מובנים עם 

קופאים/קופאיות בבנק.  שלוש תמות עיקריות עולות מהראיונות:  10-רופאי/ות משפחה, ו 10יסודיים, 

( 2הקושי של אנשי שירותים לזהות מי הוא/היא האדם העני הזקוק לעזרה.  –( " מי הוא עני?" 1

הדרכים )בעיקר הבלתי פורמאליות( לעקוף  -"כיצד אני יכול/ה לעזור לו בתוך המסגרת של הארגון?"  

( "כיצד המפגש עם מקבלי 3  -יה של הארגון כדי לעזור ללקוחות עניים. ו את המדיניות והבירוקרט

דרכים להתמודדות עם הקשיים הנובעים מהמפגש  –שירות עניים משפיע  עלי אישית ומקצועית?" 

 עם עוני.

 

הממצאים מעלים מספר שאלות אתיות העוסקות בשאלת ההגדרות וההתמודדות של אנשי השירות, 

  עם הצרכים הבסיסיים של אנשים החיים בעוני. ושל כולנו כחברה,
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The Effect of Ritalin on Sustained Attention 

 

 

 לילך רובל .,שירי בסין .,דובי ,לופי

 

האקדמית עמק יזרעאל  ,מדעי ההתנהגותוהחוג ל החוג לחינוך  

 

Sustained attention refers to the ability to perform tasks for an extended period of time. In 

some studies, it appeared obvious that children with ADHD lacked sustained attention. The 

present study was aimed to assess the effectiveness of Ritalin and if it could help to preserve 

sustained attention. Twenty-seven Israeli middle school students participated in the study. All 

participants were diagnosed as having ADHD and were treated with Ritalin prior to admitting 

them to the study. The Mathematics Continuous Performance Test (MATH-CPT), a 

computerized CPT-type test was used to assess the attention level. Each participant was tested 

twice with a span of one week between the two administrations, one time with Ritalin and the 

other time without Ritalin. The results of the MATH-CPT indicated that under the influence 

of Ritalin the participants performed at the same level as without Ritalin in three measures of 

sustained attention: 'attention level,' 'reaction time,' and 'variability of the reaction time'. These 

findings could make clinicians consider using different alternatives to preserve sustained 

attention: using a short recess in the middle of the lesson, having shorter class periods, 

changing topics within the lesson, having easier study topics in the last lessons. 

 

 

This study was completed. 
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 רושות ואלמנות פלסטיניות ישראליות מול קהילותיהןמו"מ על תמיכה ופיקוח: ג

 

 

 טל מלר

 

 , האקדמית עמק יזרעאלאנוש החוג לשרותי

 

עשורים בתחום המשפחתי בהחברה הפלסטינית בישראל במסגרת התמורות שעוברת  אנוש

  .הוריות -האחרונים עלה שיעורן של המשפחות החד

תוך  ישראליותת וד הוריות' פלסטינילבחון את מעמדן של 'אימהות ח היתה: מטרת המחקר

 מקיימות עם רשתות תמיכה משפחתיות וקהילתיות. הן התמקדות במערכות היחסים אותן 

שהן אלמנות, גרושות או נשים מוסלמיות ונוצריות  24המחקר מבוסס על ראיונות עם : שיטות מחקר

  פרודות.

לקבלת של הנשים לנוכח נזקקותן הורות מייצרת דרישות מורכבות -הסיטואציה של חד:  ממצאים

מגורים. סיפורי המרואיינות מצביעים על שלושה קשור לתמיכה וסיוע. אחד מתחומי הסיוע הראשונים 

 ,פעמים רבותומגורים עצמאיים. אולם,  'אצל משפחת המוצא', 'אצל משפחת הבעל'דפוסי מגורים: 

פחה מציבה. ניתוח הראיונות מים שהמשידרישה לעמוד בתנאים מסויהיא תמיכה זו של משמעה 

שופך אור על מנעד של יחסים המתקיימים במתח שבין תמיכה משפחתית לבין פיקוח, בין הכלה 

במרחב המשפחתי. התמיכה או האצטלה של התמיכה כובלת ומבנה גבולות ממשטרים להדרה 

 .מו"מולנהל כנגדם  המחייבים את הנשים לעמוד מולם

מתמודדות עם החיים בגפן בצל מארג של יחסים  סטיניות בישראלהוריות פל-אימהות חד: מסקנות

 .ליווי וביקורת אינטנסיביים ורחבי היקף מצד קרוביהן והקהילה ,אמביוולנטיים של תמיכה ופיקוח

בוחרות לא פעם להתעמת עם ההגבלות המופעלות עליהן  הן ,אולם, לאורך המחקר עלה גם פן נוסף

מתמרנות בסביבתן ודכאניים המבנים המו"מ מול  . הן מנהלותולאתגר את הסדר החברתי הממשטר

 ת גבולות לכפיפותן.ודיעמבפעולתן זו הן מ .החברתית תוך שמירה על חזות של היענות וציות

 

 

 

 

 חלק ממחקר לצורך קבלת התואר 'דוקטור לפילוסופיה'.
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User Generated Content in the Israeli Online Journalism Landscape 

  1תוכן מופק משתמשים בעיתונות המקוונת בישראל

 Israel Affairsהמחקר התקבל לפרסום בכתב העת 

 

 

 עידית מנוסביץ

 

 החוג לתקשורת, האקדמית עמק יזרעאל

  

 User Generated תוכן מופק משתמשיםבשנים האחרונות נפתחו מגוון רחב של אפשרויות לשילוב 

Content (UGC) קצועית. תוכן זה עשוי להופיע במגוון חלקי העיתון המקוון, במסגרת העיתונות המ

החל מתגובות קוראים, המשך בדירוג ידיעות על ידי משתמשים, מאמרים ובלוגים, הכנסת ממצאי 

 סקר, שילוב תכני פורומים ועוד. 

במסגרת העיתונות המקצועית חשיבות כפולה. ראשית, השילוב משנה את  UGCלשילוב 

ות תכניו. לא עוד במה המיועדת בלעדית לתכנים מקצועיים הנכתבים על פי נורמות אופי העיתון ומה

מקצועיות ונערכים בקפידה; אלא מסגרת המשלבת תכנים מקצועיים עם תכני משתמשים בלתי 

ערוכים. שנית, פתיחת מרחב העיתונות לתכני המשתמשים פותחת אפיק חדש ונרחב להשתתפות 

 א גם בעיצוב סדר היום הציבורי. אזרחים בדיון הציבורי וממיל

בעיתונות המקוונת בישראל,  UGCהמאמר מספק סקירה של כלל המחקר הקיים בנושא 

וסקירה היסטורית של התפתחות השימוש בתוכן מופק משתמשים בישראל. מטרת המאמר לרכז את 

יע כיוונים הממצאים העיקריים שהתגבשו בספרות עד כה, ובתוך כך לאמוד על לקונות במחקר ולהצ

להמשך מחקר. זהו מחקר מקיף בנושא אקטואלי ומרכזי בעיתונות בארץ ובעולם, ויש כדי לתרום 

לחקר העיתונות המקוונת בישראל. המאמר מסיים בדיון בממצאים, ובהצגת כיוונים מעשיים למחקר 

המשך. מאמר זה מהווה מרכיב אחד מתכנית מחקר מתמשכת של החוקרת בתחום עיתונות 

 פת בישראל. משתת

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

מחקר. כן תודה לענבר טובי על עזרתה אני מודה לד"ר ירון אריאל על עזרתו בקידוד ועל הערותיו המועילות על גרסה מוקדמת של ה 

 הרבה באיסוף החומר לסקירה. 
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 הקשר בין נתוני הקבלה לבין הישגי הסטודנטים בחוג לסיעוד

 

 

 מיכל משיח איזנברג, עפרה הלפרין ומרים הירשפלד

 

 , האקדמית עמק יזרעאלהחוג לסיעוד

 

החוג לסיעוד במכללת עמק יזרעאל מכשיר כוח אדם סעודי עתידי בהלימה למדיניות משרד 

תפקוד במערכת הבריאות כאח/ות מוסמך/ת. לחוג ורישוי ממשלתי  הבריאות לקראת עמידה במבחן

לסיעוד יש אחריות מקצועית ואתית להכשיר אחים/ות משכילים, בעלי ידע ומיומנויות שיהיו מסוגלים 

יעד זה, מסגרות הלימוד לסיעוד דורשות מחוונים יעילים  להשגתלקבל החלטות מושכלות בטיפול. 

המבטיחים את הברירה והבחירה במועמדים בעלי פוטנציאל גבוה ומהימנים להצלחה בלימודים 

לבדוק האם נתוני זה  מחקרמטרת  .להצליח אקדמית כמו גם מעשית ולהיות אחים/יות מיומנים

 מנבאים את סיכויי ההצלחה במהלך הלימודים.הקבלה )ציון בגרות ופסיכומטרי( 

על . (N=165בחוג לסיעוד )המחקר נערך בקרב סטודנטים בשלושת המחזורים הראשונים 

נערך ניתוח רגרסיה היררכית. בשנה א' מנבאים את הישגי הסטודנטים  משתניםמנת לבדוק אילו 

ציון בצעד הראשון הוכנסו לניתוח משתני הרקע )גיל, מגדר ומגזר( ובצעד השני הוכנסו לניתוח ה

 פסיכומטרי וממוצע בגרות גולמי. ה

מגזר מנבאים באופן מובהק את ממוצע הציונים בשנה גיל הסטודנט וה עולה כיממצאים מה

א'. ככל שהסטודנט מבוגר יותר כך הוא מצליח יותר וסטודנטים יהודים מצליחים יותר מסטודנטים 

שני המשתנים המייצגים את נתוני הקבלה )הציון הפסיכומטרי והבגרות הגולמי(  בנוסף,ערבים. 

נה א'. ככל שנתוני הקבלה גבוהים יותר כך מנבאים באופן מובהק את הישגי הסטודנטים בש

 הסטודנטים מצליחים יותר.

במחקר נמצא קשר מובהק בין משתני רקע ונתוני הקבלה להישגי הסטודנטים. קובעי 

 ובקבלת סטודנטים ללימודי סיעוד. המדיניות בחוג לסיעוד צריכים להתייחס למשתנים אלה בבחירת
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צוותי חירום יישוביים )צח"י( בשריפה ביערות הכרמל חקר מוקיר: לקחים מפעילות 

  2010בדצמבר 

 

 

 חביאר סימונוביץ

 

 , האקדמית עמק יזרעאלהחוג לשירותי אנוש

 

( פרצה שריפה גדולה ביערות הכרמל. תוצאות השריפה השאירו 2010בחנוכה תשע"א )דצמבר 

וד ייכתב על ההערכות הלקויה ארבעים וארבעה הרוגים ואלפי דונמים של יער שרוף. הרבה נכתב וע

 של הגורמים הממשלתיים למניעת אירוע כזה ובמיוחד לטיפול בשריפה כה גדולה. 

עבודה זו מתמקדת בתפקוד היעיל והאפקטיבי של צוותי חירום יישוביים שהוקמו מראש על ידי 

כבות המועצה האזורית חוף הכרמל לטיפול במצבי חירום ואסונות למיניהם. קבוצות צח"י מור

ממתנדבים ומאורגנות על פי מודל שפותח על ידי השירות לעבודה קהילתית של משרד הרווחה 

 .2006ועודכן בעקבות מלחמת לבנון השנייה בדצמבר  2002בשנת 

פעלו בכול שלבי  על פי המודל, צוותי חירום יישוביים ערוכים לכול מצב. באירוע בכרמל הצוותים

ביישובים, מתן מידע לקראת פינויים, ניהול הפינוי וההכוונה של השריפה: משלב הערכות התושבים 

התושבים ושמירה על הרכוש הפרטי והציבורי ביישוב המפונה. צוותים מסוימים פעלו אפילו בכיבוי 

 השריפה המתקרבת ליישובם. 

"חקר מוקיר" הינו תהליך של הפקת לקחים חיוביים. המאמר מתייחס לשלושה שלבים: שלבי ההכנה 

ההכשרה של מתנדבי צח"י לקראת מצבי חירום, תפקודם במהלך האירוע, ופעולתם לאחר סיום ו

האירוע. המסקנות של הבדיקה העלו תוצאות טובות שטרם פורסמו. היישובים בהם היו קיימים 

צוותים אורגניים ופעילים תפקדו/הגיבו להתרחשויות באופן מוצלח על פי פרמטרים שונים. ההכנה 

 כונים חיזקו את החוסן האישי של התושבים ותרמו לחיזוק של החוסן היישובי.והתפקוד הנ

מאמר זה מבוסס על פרויקט של הכשרת צוותי חירום יישוביים שנערך במחלקה לשירותים חברתיים 

של המועצה האזורית חוף הכרמל במשך שנה לפני השריפה. הלקחים על תפקוד הצוותים הופקו 

 לאחר השריפה.    
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Objectives  

This paper reviews IVF policies in several countries before focusing particularly on the 

exceptional policy of the ARTs in Israel. It analyses the effectiveness of IVF cycles over time 

as reflected in the literature; examines women‘s health and welfare after long-term IVF use; 

and asks whether in a scheme of unlimited free-access to IVF, women would necessarily be 

better off.   

 

Methods  

Review of the literature dealing with IVF outcomes, policies and practices.  

 

Results  

Long-term effectiveness with IVF is unclear. Age and number of unsuccessful IVF cycles are 

predictive of a negative outcome, which is at odds with the Israeli policy of open-ended 

rounds. Women‘s health and welfare after long-term IVF remains unclear. In a scheme of 

unlimited free-access to IVF in a pronatalist country  women may end up worse off.   

 

Conclusions  

A systematic long term assessment of the health and welfare of the women after IVF - 

especially after prolonged treatment with IVF – is necessary to develop a reliable, effective 

and evidence-based policy on assisted reproduction not only in Israel, but also in other 

countries.  
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 סיווג קורּבני של ניצולי שואה

 קורבנֹות השואה בראי הויקטימולוגיה

 

 

 טל כהן-עירית עין

 

 , האקדמית עמק יזרעאלהחוג לקרימינולוגיה

 

עם, על רקע -שואת יהודי אירופה מהווה את המקרה הקיצוני ביותר של קֹוְרָבנּות קבוצתית של רצח

-ד היום כאקט קרימינולגי למרות היותו פשע רבתרבותי. אירוע היסטורי זה, לא נחקר ע-דתי-אתני

קֹוְרָבנות, אלא נדון יותר בתחומי ידע כגון היסטוריה ומדע המדינה. עובדה זו, הביאה לכך 

שהויקטימולוגיה, אשר מתמקדת בחקר קורבנֹות פשיעה, לא חקרה את מעורבותם של הקורבנֹות 

המתמחה במצבם. מטרת המחקר הנוכחי העם, ואלו, לא זכו להתייחסות מתחום הידע -בפשע רצח

היא לבחון את קורבנֹות השואה כקורבנֹות פשיעה, באמצעות שימוש בגישה ויקטימולוגית. המחקר 

בחן את ההבנייה החברתית של הקורבנֹות ואת השפעת ההתמודדות עם תביעת הפיצויים על הבנייה 

 זו. 

פי השיטה -רכה באמצעות ראיונות עלחקירת הבניית הקורבנּות בקרב ניצולי השואה, נע שיטה:

תוכני. במחקר השתתפו עשרים ניצולי -פי המודל הקטגוריאלי-הביוגרפית, וניתוח הראיונות בוצע על

עשר מבני משפחותיהם, אשר מהווים קבוצה -עשרה נשים(, ושלושה-שואה )תשעה גברים ואחת

 חמה ואחריה. הטרוגנית מבחינת מוצא, גיל והחוויות השונות שעברו בתקופת המל

עם, -קורבנֹות רצח –המחקר הנוכחי הציג קבוצת ניתוח חדשה לויקטימולוגיה  ממצאים ומסקנות:

ובכך העשיר את תחום הידע והמחקר שלו. בנוסף, המחקר יצר סיווג קורבני חדש אשר ממיין את 

קורבנּות  פני רצף, אשר בקצהו האחד נמצאו בעלי תחושות-הקורבנֹות לארבע קבוצות הממוקמות על

 חזקות ובקצה השני מצויים מי שלא חשים עצמם קורבנֹות. הרצף שנתקבל הינו:

 גיבור'-'ניצול קורבן' -'ניצול אך לא 'קורבן שניוני'  כרוני' -'קורבן

הסיווג הקורבני החדש מלמד לא רק על התמודדות של קורבנֹות שונים עם חווית הקורבנּות, אלא גם 

 .ים של הקורבנֹות ועל הדרך בה הם מתמודדים עם החיים שאחריעל המאפיינים הדמוגרפ
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 הקשר בין רמת המובחנות העצמית והסימפטומים הפיסיולוגים:

 השוואה בין תרבותית

 

 

 אחלאם רחאלו אורה פלג

 

 , האקדמית עמק יזרעאלהתוכנית לתואר שני בייעוץ ארגוניוהחוג לחינוך 

 

את ההבדלים בין יהודים וערבים החיים בישראל ברמת מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק 

 166המובחנות העצמית ובקשר שלה לסימפטומים פיסיולוגים. במחקר נכללו שתי קבוצות נבדקים: 

גברים(.  18נשים ו 104סטודנטים ערבים ) 122גברים(, ו  30 -נשים ו 136סטודנטים יהודים )

 וסימפטומים פיסיולוגים.  לנבדקים הועברו שני שאלונים:  מובחנות עצמית

ממצאי המחקר הצביעו על קשר שלילי בין רמת המובחנות העצמית לרמת הסימפטומים הפיסיולוגים, 

כאשר עוצמת הקשר חזקה יותר בקרב יהודים בהשוואה לערבים. המימדים שנמצאו כתורמים במידה 

רגשית בקרב יהודיות הרבה ביותר לסימפטומים פיסיולוגים בקרב שתי הקבוצות הם: תגובתיות 

וערביות ונתק רגשי בקרב גברים יהודים. בקרב גברים ערבים לא נמצאו מימדים התורמים באופן 

מובהק לרמת הסימפטומים הפיסיולוגים. בנוסף, נמצא אפקט אינטראקציה מובהק, שכן נמצא פער 

רים ערבים נמצאו גדול בין נשים וגברים יהודים ברמת התגובתיות הרגשית, בעוד שבקרב נשים וגב

רמות דומות של תגובתיות רגשית. בקרב גברים ערבים לא נמצאו מימדים התורמים באופן מובהק 

לרמת הסימפטומים הפיסיולוגים. המסקנות שעולות מהמחקר הן שרמת המובחנות העצמית חשובה 

ליסטית בכל החברות, וקשורה בתפקודו הגופני של הפרט. עם זאת, חשיבותה בחברה האינדיבידוא

רלוונטית יותר לסימפטומים הפיסיולוגים בהשוואה לחברה קולקטיביסטית. הבנת התרומות האישית, 

 המשפחתית והתרבותית לרמת הסימפטומים הפיסיולוגים עשויה לסייע בטיפול בהם. 

 

 

 עבודת מחקר
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 הקשר בין דפוסים משפחתיים לבין מסוגלות עצמית

 

 

 מירב ביטון ,אורה פלג

 

 , האקדמית עמק יזרעאלחינוכי התוכנית לתואר שני בייעוץקר אשר בוצע במסגרת מח

 

: למחקר זה שתי מטרות מרכזיות. ראשית, נבנה כלי הערכה השלכתי לבחינת המובחנות מטרות

השלכתי(. לצורך בדיקת תוקף הכלי נבדקו  –שאלון מובחנות משפחתית  –המשפחתית )שממ"ה 

ות עצמית ושאלון מעורבות במשולשים משפחתיים. שנית, נבדקו הקשרים שלו עם שאלון מובחנ

הקשרים בין רמות המובחנות העצמית, המובחנות המשפחתית והמעורבות במשולשים לבין רמת 

 המסוגלות העצמית.  

 57סטודנטים יהודים )סה"כ  230סטודנטים ערבים ו 42סטודנטים,  272: במחקר השתתפו השיטה

לומדים בתואר הראשון במכללה בצפון הארץ. לצורך איסוף הסטודנטים בנות(, אשר  213בנים ו

 בוצעה דגימת אשכולות. 

מתוך ממצאי המחקר עולה קשר חיובי בין רמת המובחנות העצמית ממצאים ראשוניים ומסקנות: 

והמסוגלות העצמית. מסוגלות עצמית נמצאה קשורה באופן חיובי לעמדת אני ובאופן שלילי לנתק 

 רגשי. 

בחינת התוקף של שאלון שממ"ה נמצא קשר חיובי בין גודל המרחק שבין הפרט לכל אחד מהוריו ב

ובין רמת המיזוג עם אחרים, וקשר שלילי בין רמת שביעות הרצון מהמרחקים המשפחתיים לרמת 

, 0.89הנתק הרגשי. המהימנות הפנימית )אלפא לפי קרונבך( של סולם מרחקים משפחתיים היא: 

 . 0.72ביעות הרצון מהמרחקים המשפחתיים היא ושל סולם ש

לממצאי המחקר הנוכחי תרומות חשובות. ברמה התיאורטית הם  מחזקים את הנחתו  דיון ומסקנות:

התיאורטית של בואן לגבי הקשר בין מובחנות עצמית ומשפחתית לבין תפקוד והסתגלות תקינים 

(Kerr & Bowen, 1988)ק כלי הערכה השלכתי. ברמה היישומית . ברמה המתודולוגית נבנה ונבד

ממצאי המחקר עשויים לתרום להגבת מודעותם של יועצים, מורים והורים לגבי חשיבותם של 

 המובחנות והמשולשים המשפחתיים והשפעתם על המסוגלות של הפרט.
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Engaging Conflict in Natural Spaces of Encounter 
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―Natural spaces of encounter‖ are social and physical settings in which members of 

conflicting groups meet and interact regularly over extended periods of time.  These spaces 

often ―reproduce‖ patterns of exclusion, polarization, tension, and hostility that characterize 

the intergroup conflict.  On the other hand,  they offer opportunities for  ―engaging‖ the 

conflict, making it discussable and open for positive change in relationships and, perhaps, in 

society itself.  The goal of this paper is to inquire into how such spaces can be transformed 

into fields of positive conflict engagement.  It is based on an intervention carried with young 

Jewish and Palestinian Arab Israeli nursing students at Max Stern Academic College of Emek 

Yezreel.  The case study describes and analyzes the formation of the natural space of 

encounter, the emergence of conflict in that space, the use of action research, art, and the 

Studio for Social Creativity as methods for engaging the conflict, and the short- and long-term 

outcomes of the intervention. The paper illustrates the successful use of a future-oriented 

intervention method to defuse conflict in an explosive situation.  At the same time it questions 

whether this method actually led to conflict engagement or to a more sophisticated kind of 

conflict avoidance.  

 .מחקר מסכם, מחקר תומך הוראה
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EVENINGNESS, SLEEP PATTERNS, DAYTIME FUNCTIONING, AND 
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The purpose of the study was to assess the relationships between eveningness, sleep patterns, 

measures of daytime functioning-- sleepiness, sleep problem behaviors, and depressed mood -

- and quality of life (QOL) in young Israeli adolescents.  

Method: A cross-sectional survey was performed in urban and rural middle schools in 

Northern Israel. Participants were 470 eighth and ninth grade middle school students (mean 

age 14 ± 0.8 yrs of age) in the normative school system. Students completed the modified 

School Sleep Habits Survey (SSHS) and Pediatric Quality of Life Inventory™ short form, 

assessing six subscales: physical, emotional, social, school performance, and psychosocial 

functioning, which in addition generated a total score.  

Results: During weekdays and weekends, evening types went to bed later, their sleep latency 

was longer, their wake-up time was later, and their sleep duration was shorter than 

intermediate and morning types. Evening types exhibited more sleep problem behaviors, 

sleepiness, and depressed mood and lower QOL compared to intermediate and morning types. 

Based on the regression model, sleepiness, sleep-problem behaviors, and depressed mood 

were the variables most strongly associated with QOL, followed by morning-evening 

preference, weekday sleep duration, and weekend sleep latency.  

Conclusions: This study is the first to assess QOL in normative, healthy adolescents and to 

demonstrate strong associations between morning-evening preference and QOL. These 

findings enhance the need to identify young individuals with an evening preference, and to be 

aware of the characteristics and manifestations of the evening chronotype on daytime and 

nighttime behaviors in adolescence.   
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The Less I Remember, the More Confident I Feel:                                  

Hindsight Bias in Economic and Financial Knowledge 
 

 

Andrey Kudryavtsev and Gil Cohen 
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Introduction: 

Contemporary research documents various psychological aspects of economic thought and 

decision-making. The main goal of our study is to analyze the role of the hindsight bias 

(Fischhoff, 1975) in perceiving economic and financial information, and, in particular, the 

effect of pre-existing knowledge on the degree of the bias. Hindsight bias refers to people's 

tendency to overestimate, in hindsight, how predictable an outcome was in foresight. 

Methods: 

We carry out an experiment asking the participants to recall a number of recent economic and 

financial indicators (stock and bond market index returns, rates of inflation, currency 

exchange rates, etc.). One group of the participants are given no additional information and 

asked to provide their best estimates for each of the questions, while other group receive 

correct answers for each of the questions, and are then asked to estimate average answers of 

the first group. Since hindsight bias is supposed "to draw people's posterior estimates closer to 

correct answers", we expect that the answers given by participants in the second group should 

be closer to correct ones than the answers given by participants in the first group. 

Results: 

We document that significant hindsight bias is exhibited, on average, for each of our 

experimental questions and by each of the participants. Furthermore, in the context of the 

effect of pre-existing knowledge, we find that people exhibit significantly stronger bias for 

relatively more difficult questions.  

Conclusions: 

Our findings imply that the less people know or remember about an outcome, the more 

confident they feel explaining it when they actually get the information about it. Moreover, 

our results may suggest that people, in general, learn less from less recent experiences. 
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Vocabulary has been shown to play a major role in reading comprehension (Bernhard & 

Kamil, 1995; Laufer, 1992; Nation 2001, 2006; Qian, 1999, 2002; Ulijn & Strotter, 1990). 

Hence, research of vocabulary growth, including the optimal learning conditions which lead 

to it, is beneficial to reading instruction. Previous studies of instructed vocabulary learning 

focus on a relatively small number of words, assess their retention after a relatively short 

period since first exposure and do not necessarily link vocabulary development with reading 

improvement (Qian 1996; Paribakht & Wesche, 1997; Groot, 2000; Laufer, 2003; Kim, 2008; 

Folse, 2006; Webb, 2007).                      

The present study was carried out with 117 intermediate EFL learners over 39 weeks and 

targeted 900 new words. It investigated the effect of three learning conditions on vocabulary 

gain and reading comprehension improvement. In all three conditions, learners performed 

reading and comprehension activities. In condition one, they received additional vocabulary 

focused instruction, and periodic tests which were announced in advance. The condition had 

the components:  + FFI (form-focused instruction) + intentional learning. In condition two, 

learners were asked to memorize the target words independently, out-of-class for periodic 

tests (-FFI   + intention). In condition three learners received neither FFI, nor periodic tests (- 

FFI - intention).  All learners received the Vocabulary Levels Tests and a standardized 

reading comprehension test at the beginning and the end of the study. We compared the three 

conditions on progress scores on the two tests and examined the relative contribution of 

intentionality, FFI and both factors to long term vocabulary improvement and reading 

progress. We relate our results to the nature of instructed language learning. 

                                     מחקר תומך הוראה
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 אילוף הגוף, מניעת הבושה:

 הפרשות הגוף, פרסום ומסרים תרבותיים

 

 

 2סיגל ברק ברנדסו 1עמית קמה

 

 ת עמק יזרעאל, האקדמיהחוג לתקשורת1

 ביה"ס לתקשורת, המכללה למינהל2

 

הספרות העוסקת בהבניה החברתית של אך  ;נה תרבותיתבְ חקר הגוף כאתר מּו לאחרונה פורח

זיעה, שתן, צואה( ובהשלכותיהן החברתיות מצומצמת. בהקשר של בחינת דוגמת הפרשות הגוף )

התפיסות התרבותיות בפרסומות למוצרים שנועדו לפקח ולשלוט בהפרשות המחקר מזערי. המחקר 

י, בהנחה כי דרך הפרסומות הנוכחי מנסה להתמודד עם חסך זה ובוחן את תפקוד הפרסום הישראל

 ניעת הבושה הכרוכה בהפרשותיו. מניתן לאתר אמונות תרבותיות מקובלות לגבי הגוף ואילופו ו

 

ושהוצגו ) 2005-2010הפרסומות שפורסמו בעיתונות הישראלית בשנים  159במחקר נותחו כל 

 .וצרים שנועדו לטפל בהפרשותשעניינן מ( ובאתר איגוד חברות הפרסום

 

ביניהם: נהנתנות מפנקת,  ,מספר רעיונות עוברים כחוט השני בין המודעותאים מלמדים כי הממצ

רטוריקה מיליטריסטית, חזרה אל הטבע, אשליית המדעיות וכיסוי/הסתרה. נמצא גם שהפרסומות 

 מהוות מנגנונים לשם כינון זהות ובידול הגוף מן העצמי. 

 

בפרסומות: שימוש בלשון נקייה וִאיּון חזותי מבוטא  המסקנות מציעות כי הטאבו סביב הפרשות הגוף

מסתירות את תפקודי המוצרים ומעדנות את הפרסומות  .של ההפרשות והאיברים בהם מדובר

. ישנה הבחנה בין הפרשות מביישות לי ההיגיינה נותרים בשולי המסריםקיון ושמירה על כליהמסר. נ

מבחינה בריאותית שדווקא אזכורן המפורש מהווה  שאין להזכירן לבין הפרשות המוְבנות כמסוכנות

טיפוח הגוף והערצתו מהווים את התמריץ העיקרי לצורך רכישת בנוסף,  עזר בקידום עולם בריא.-כלי

 טפים.חובה לפנק אותו ולנקוט במגוון אמצעי טיפוח רכים, ריחניים ומלמוטלת על הצרכן והמוצרים 

 סיס המרכזי עליו מושתתים המסרים הפרסומיים.מעל לכל, ֶהדֹוניזם מתפנק מהווה את הב

 

  זהו מחקר מקורי.
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 עבור מהגרים ישראלים בארצות הברהתקשורת הישראלית כתותב זהותני 

 

 

 ורד מלכה ועמית קמה 

 

 ת עמק יזרעאלהאקדמי, החוג לתקשורת

 

ההגירה מישראל לארצות הברית מהווה מזה כשלושים שנה כר לתשומת לב מחקרית, אשר 

על מקומה התמקדה בהיבטים פסיכולוגיים, סוציולוגיים ותקשורתיים שונים, אולם טרם ניתנה הדעת 

בחייהם של מהגרים אלה. המחקר הנוכחי הינו ראשון מסוגו ונועד להתמודד מישראל של התקשורת 

עם האתגר של בחינת האופנים השונים בהם משתלבת צריכת תוצרי התקשורת הישראלית בחייהם 

  .ראלים המתגוררים בארה"בשל יש

 

זמן מגוונים בארה"ב. -השוהים פרקיישראלים,  נחקרים 117. השתתפו בו 2009המחקר נערך בשנת 

 פנים. -אל-ראיון מובנה פניםואלון סגור כתוב שכלי המחקר כלל שני מרכיבים: 

 

ן מצאים נמצא כי התקשורת מישראל מקלה על השהות הרחק מהמולדת ומאפשרת באופבלב המ

גם את היכולת ליהנות משני עולמות: הווה 'אמיתי' בניכר והווה -כמו ,פרדוקסלי את דחיית השיבה

הנחקרים מבטאים חרדה מתמשכת מפני אבדן הֶצלם הישראלי. הם מקיימים מאבק  מדומה במולדת.

י מתמיד לשימור הזהות המּוֶלדת תוך כדי הבעת מחויבות סמלית עמוקה אליה, למרות השינוי המוחש

אמצעי לשיכוך הגעגועים למולדת, מהווה המחקר מלמד שהתקשורת הישראלית  בנסיבות החיים.

משמרת ומטפחת את ההזדהות עם ההוויה הישראלית והשייכות אליה. צריכת התקשורת מן המולדת 

מאפשרת לקיים תחושת רציפות, המשכיות וביטחון כאילו לא בוצעה הגירה, כאילו המרחק הגיאוגרפי 

שמעות. דרך זו של צריכת תקשורת מאפשרת את המשך החיים בניכר, משום שהיא מייצרת חסר מ

את השילוב בחברה בעקיפין ונעת היא מבכך  ;אשליה כאילו המהגר עדיין חי במרחב הישראלי

 הקולטת. 

 

אפשריים, גם -התקשורת היא, אם כך, תֹותב זהותני, שבלעדיו השהות והחיים בניכר נדמים כבלתי

-יבות מפריכות זאת. הישראליּות המוצהרת והמדומיינת ממשיכה לכונן זהות מוצקה ובתאם הנס

קיימא אפילו במרחק ת"ק פרסאות מגבולות המדינה. הְפזּורה הישראלית מסמנת את עצמה על סמך 

 .לאומית"-הַמבנֶה "לאומנּות טרנסמידה מהותני -קנה

 מחקר מסכם
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Model of Opinion Spreading in Social Networks 
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Modern social interaction is rapidly moving towards the virtual social networks. 

Computerized networking infrastructure enables us to monitor and analyze information 

spreading, innovation diffusion and opinion formation in social networks. This stimulates 

attempts for a deep understanding and modeling of networked social process. 

There are two main approaches for modeling idea spreading. The infection approach assumes 

that in each contact between actors with some probability the opinion will spared on. The 

threshold approach assumes that the probability of opinion spreading dramatically increases 

when is reached a certain fraction of opinioned neighbors. 

 

We proposed a new model, which capture the main difference between information and 

opinion spreading.  

In information spreading additional exposure to certain information has a small effect. 

Contrary, when an actor is exposed to 2 opinioned actors the probability to adopt the opinion 

is significant higher than in the case of contact with one such actor (called by J. Kleinberg 

"the 0-1-2 effect").  In each time step if an actor does not have an opinion, we randomly 

choose 2 network neighbors. If one of them has an opinion, the actor obtains opinion with 

some low probability, if two – with a higher probability. 

Opinion spreading was simulated on different real world social networks (network of e-mail 

contacts, network of scientific citation) and similar random scale-free networks. 

The results show that small world structure has a crucial impact on tipping point time. 

The "0-1-2" effect causes a significant time spreading difference of opinion between the 

actors. Actor will be an influencer according to his topological position in the network. 
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 מעולי רגל להולכי רגל –אתרי הנצחה בברלין 

 

 

 פנינה רוזנברג

 

 , האקדמית עמק יזרעאלבי"ס גורן, תקשורת חזותית

 

ב"בום ההנצחה"  שפקד את העיר בעשורים האחרונים, ניתן לראות שבצד  אתרי ההנצחה 

 האנדרטה לזכר יהודי אירופה שנרצחו,ו המוזיאון היהודי ברליןלמחצה, כמו  הרשמיים או הרשמיים

מונומנטים', בעלי אופי -המהווים מעין "ביקור חובה" לכל המזדמן אליה, הוקמו מונומנטים, או 'אנטי

הממוקמים  שלטי הזכרון  80נקודתי/לוקאלי, המיועדים לקהל המקומי. ביניהם ניתן למצוא את 

איקונים ויזואליים עכשוויים עם חוקי גזע מהתקופה הנאצית. ברובע אחר ומשלבים  ברובע הבווארי

המציג שולחן וכיסא מברונזה, שננטשו בבהילות החדר נטוש, מיצב -מונצח "ליל הבדולח" באנדרטה

זוהי חצובה בת שלושה אנדרטה לתעשיית האופנה. על ידי יושביהם. במרחב ציבורי אחר הוקמה 

צד תחנת רכבת תחתית, שעל מדרגותיה חרוטים כתובות מפעלי האופנה ושמות מראות הממוקמת ל

 . בעליהן, שנועדה להנציח את היהודים שפעלו ועיצבו תעשייה זו

אנדרטאות אלו ואחרות מרוחקות מאתרי תיירות ההנצחה בעיר. הן משתלבות בחיי ביום יום 

בגרמנית בלבד, שכן הוא, כמו  של התושבים, מטרידות ומעוררות תהיות. הטקסט המלווה אותן

המונומנט כולו, מיועד לאדם המקומי, היוצר באמצעותו עימות קבוע עם צלו הכבד של העבר, הנוכח 

 במקום.  

מטרת ההרצאה להציג ולנתח מספר מהאנדרטאות/אנטי אנדרטאות הברלינאית, להסביר את 

עידו לתושבי העיר/הרובע הרקע השונה שהביא ליצירתן ואת התפקיד שמהמזמינים/היוצרים הו

 בתהליך חשיפת רבדי העבר המקומיים.  

 

 סס על מחקר היסטורי/אמנותי המתבצע על ידי.ומב התקציר
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“Blessed Joseph! I would thou hadst more fellows”: John Bunyan’s Joseph 

 

 

Nancy Rosenfeld 

 

English Studies Unit, The Max Stern Yezreel Valley College 

 

For John Bunyan, as for many of his dissenting contemporaries, Holy Scripture—The Hebrew 

Bible and the New Testament—constituted the world of books, plays, poetry.   

Indeed, Bunyan was steeped in the Bible. While not schooled in Latin, Hebrew or Greek, he 

daily read and meditated on Scripture, which he accessed in English via the Geneva Bible and 

the King James Version. For Bunyan the Joseph of Genesis 37 and 39-50—one of the central 

narratives of the Torah—served as a moral examplar of response to sexual temptation; in his 

perceived role of falsely-accused prisoner; and in his willingness to speak truth to power, 

even though this truth might initially be scorned, and the very act of speaking would exact a 

heavy personal price. Bunyan himself had been falsely accused of patronizing so-called loose 

women. As did Joseph, Bunyan spent many years confined to a prison cell, having bound 

―lies and slanders to [himself] as an ornament.‖  

This paper is an examination of ways in which Bunyan constructed the narration of his own 

suffering—in Grace Abounding to the Chief of Sinners, Mr. Badman and The Acceptable 

Sacrifice—on the basis of Joseph‘s story. It is scheduled to be presented at the Bible in the 

Seventeenth Century Conference to be held in July 2011 in York, England.  
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רגעים ייחודיים של המפגש הטיפולי כפי שהם מתוארים  -"אני עוצר את נשימתי.." 

 על ידי מטפלים מנוסים באומנויות

 

 

 אלון רז

 

 , האקדמית עמק יזרעאלהחוג למדעי ההתנהגות

 בית הספר לתרפיות באומנות והמגמה לביבליותרפיה –אוניברסיטת חיפה 

 

ר הנוכחי ניסיתי לעמוד על התימות והמאפיינים של אותם רגעים מיוחדים בפסיכותרפיה אותם  במחק

חווה המטפל כרגעים בעלי פוטנציאל תרפויטי יוצא דופן ואשר מקורם ברגעי מפגש ייחודי או ברגעי 

מטופל. החקירה של רגעים אלה נמצאת בשיח עם אך לא מוגבלת -קושי במפגש הבין אישי מטפל

(. במחקר הנוכחי Stern, 2004( על ידי דניאל שטרן )"now moments"ה של "רגעי עכשיו"  )להמשג

לא הוגבל העניין לרגעי משבר וקושי ביחסים אלא הוגדר באופן רחב יותר "כרגע מיוחד המצוי על 

הטווח שבין קושי בין אישי לאינטימיות הדדית ייחודית" אשר בעיני המטפל נשאה פוטנציאל טיפולי 

 יוחד. מ

אפיזודות כתובות של רגעי עכשיו ממטפלים מנוסים באומנות אשר  96במחקר הנוכחי נאספו 

 עבודתם מתפרסת על טווח גילאים רחב של מטופלים מילדות ועד בגרות.  

איכותני של הרגעים העלה דומיננטיות של מודעות לחוויה הגופנית, במיוחד לנשימה וכן -ניתוח נרטיבי

נוגע לפירוש ותגובה של רגעים מעורפלים שבהם היו מעורבים צרכים גופניים השתקף בהם חשש ב

 )כגון החזקה(. 

כללית ניתן לומר כי הסוגיה של גבולות בטיפול הייתה מרכזית בתיאורי רגעי העכשיו כשרבים מן 

המטפלים חשו כי רגע שכזה עירב מבחינתם מפגש עם גבולות אישיים או מקצועיים ולעיתים אף 

 של גבולות שכאלה. חציה 

היבט מרכזי נוסף של הממצאים מלמד על חוויה שניתן לכנותה "מעבר למימד אחר" בכל האמור 

 לתחושת החיות והערות של המטפל, של הקשר הטיפולי או של שניהם.        
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 מורכבתגורמים המשפיעים על עיוורון מוסרי בסביבה 

 

 אריה רשף

 

 ק יזרעאל, האקדמית עמהחוג לשירותי אנוש

 

התנהגות מוסרית מהווה מרכיב מרכזי בפעילות החברתית של האדם ולכן ליכולתו לזהות התנהגויות 

הסוטות מנורמות חברתיות מוסריות יש חשיבות עליונה לשמירת המרקם החברתי.  הבעיות 

המוסריות מופיעות במקרים רבים כשהן חבויות בתוך הסיטואציה  שבה מתפקד האדם, ולכן קיים 

קושי בזיהוין. המחקר הנוכחי בחן את תהליך הזיהוי המוסרי באמצעות פרדיגמת מחקר מעורב 

. תוכנית המחקר כללה רצף בן שלושה  Developmental Mixed Methods-שיטות מתפתח 

תלמידי  220מחקרים שנבנו אחד על גבי תוצאותיו של הקודם לו. במחקר הראשון נתבקשו מנהלים )

MBA  ניהולי( לדווח רטרוספקטיבית על הדרך בה התמודדו עם סוגיות מוסריות בחיי בעלי ניסיון

העבודה. הדיווח התמקד על תיאור תהליך הזיהוי/כשל בזיהוי של סוגיות מוסריות. במחקר השני 

מנהלים   24נעשה שימוש בהדמיה ניהולית שבה הוסתרו שלוש סוגיות  מוסריות. משתתפי המחקר )

סטודנטים לכלכלה וחשבונאות לתואר ראשון ללא ניסיון ניהולי(   24שנים  ו 10 בעלי ותק ניהולי מעל

נתבקשו  להתמודד עם סדרת בעיות המייצגות יום עבודה טיפוסי של מנכ"ל חברה, לשקף בקול רם 

את מחשבותיהם תוך כדי פתרון הבעיה, לדווח לאחר מכן באופן רטרוספקטיבי על התנסותם, ולהגיב 

( שבוצע באמצעות 3וצעה בשלב שיקוף המחשבות בקול. במחקר השלישי )מחקר להקלטת המלל שב

תלמידי תואר  74בעלי ניסיון ניהולי ו MBAתלמידי  58(. השתתפו primingמערך ניסוי הטרמה )

ב'( במדעי החברה ללא ניסיון ניהולי. במסגרת הניסוי תופללו באופן מבוקר שני -ראשון )שנים א' ו

מטרים אסטרטגי ומטרים רגשי(, ונבחנה השפעת סכמות הפעולה שהתעוררו גורמי מצב שונים )

בעקבות הצגת מטרימים אלו על זיהוי מרכיבים מוסריים באירוע המייצג דילמה מוסרית מעולם 

 העבודה  )גירוי מטרה(. 

ממצאי שלושת המחקרים מצביעים על חשיבות שלב הזיהוי המוסרי בתהליך קבלת החלטות 

ארבעה גורמי השפעה עיקריים על הזיהוי של מרכיבים מוסריים בסיטואציות  במוסר ומתארים

 מורכבות:

א. ההקשר הסביבתי בו מוצגת הסוגיה המוסרית וכן אירועים קודמים שאותם חווה הסוכן המוסרי 

 ( 3,ו2,1טרם מפגשו עם אותה סוגיה. )מחקרים 

 (3, ו2)מחקרים ב. מאפייני הסכמות המוסריות הקיימות במאגר הידע של האדם 

 ( 2ו 1ג. תוכן הסוגיה המוסרית איתה מתמודד הסוכן המוסרי.)מחקרים 

 ד. הניסיון הניהולי של המשתתפים. 

לממצאי המחקר משמעות תיאורטית לחקר תהליך הזיהוי המוסרי והם מציגים באור חדש את  

י בפרט, ובתהליך מערכת היחסים בין המישור הקוגניטיבי למישור הרגשי בתהליך הזיהוי המוסר

 .ההחלטה המוסרית בכלל
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Level Of  Mastery Of MIS Students Regarding Java’s Exception 

Handling Mechanism 

 

 

Rami Rashkovits and Ilana lavy 

 

Management Information Systems, The Max Stern Yezreel Valley College 

 

In this study, we present and discuss various strategies employed by college students when 

handling exceptions. The research data were collected during semi-open interviews in which 

the participants had to provide a solution to a given problem with a special focus on exception 

handling. The analysis of the solutions provided was carried out according to a set of software 

quality criteria adapted to exception handling and according to a classification of levels of 

assimilation concerning the structure of exceptions.  

Six different solutions were provided by the students, each was analysed and classified via the 

above tools. The results obtained reveal that the majority of participants had difficulties in 

utilising the advanced exception handling mechanisms offered by modern programming 

languages. The participants also had difficulties in exhibiting a high level of abstraction with 

regard to the proper design of a hierarchy of exceptions.  

In addition, informal interviews were conducted with the participants in order to substantiate 

our findings. The students‘ statements were categorised and analysed.  Among the reasons 

they provided for their poor performances are: lack of practice, misunderstanding of the 

exception handling mechanism; A desire to get the code working without paying attention to 

maintenance implication. 

The paper was submitted to the Journal of Technology Education (JITE). 
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 אוריינות פיננסית בקרב סטודנטים בישראל 

 

 

 שוש שהרבני

 

 החוג לכלכלה וניהול, האקדמית עמק יזרעאל

 

גע לכספם. יחד עם זאת, אוריינות פיננסית מאפשרת לפרטים לקבל החלטות מושכלות בנורקע: 

מחקרים מראים כי במדינות מפותחות כמו ארה"ב, ואוסטרליה, אין לפרטים ידע בסיסי הולם בנושא 

 ולכן מתקבלות החלטות פיננסיות שגויות שלהן השפעה הן ברמה האישית והן ברמה הלאומית.

 .ים בישראלהנוכחי הייתה לנתח את האוריינות הפיננסית האישית בקרב צעיר :מטרת המחקר

סטודנטים במכללות בישראל. השאלונים  574 -ל 2010במרץ  שאלוני מחקר הועברושיטת המחקר: 

: אינפלציה, ריבית, ו"כוח קניה". השאלון גוןכללו פרטים דמוגרפים וכן שאלות ידע לגבי מושגי יסוד כ

 הישראלי.התבסס בחלקו על תרגום שאלוני מחקר שנעשו בארה"ב ובאוסטרליה והותאמו למשק 

, 60% -היה מתחת ל הפיננסיאחוז הממוצע של תשובות נכונות בשאלון הידע הכי  מראות :התוצאות

כמו כן התגלה כי בקרב נשים . סטודנטים בישראל בקרברמת ידע פיננסי נמוכה דבר המצביע על 

אחוז התשובות הנכונות היה נמוך משמעותית מזה של הגברים, ובקרב ערבים אחוז התשובות 

הנכונות היה נמוך משמעותית מזה של היהודים. תוצאות המודל האנליטי מראות כי הגורמים 

)כלכלה לעומת  חוג לימודיםותק תעסוקתי, על רמת האוריינות הפיננסית הם: ביותר המשפיעים 

 דת.        ו מגדר ,השתתפות בקורס בנושא כלכליחוגים אחרים(, 

וחד לאנשים צעירים לצורך תכנון השקעותיהם העתידיות. במי החשוב תפיננסיאוריינות מסקנות: 

 בישראל. צעיריםפיננסית של שיפור האוריינות התוצאות המחקר מהוות בסיס לתכנון תוכניות ל
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 מיתוס או מציאות –השחיתות בישראל 

 

 

 טל שחור

 

 , האקדמית עמק יזרעאלהחוג לכלכלה וניהול

 

ונות מקום רב בשיח הציבורי במדינת ישראל. הטענה המקובלת נושא השחיתות תופס בשנים האחר

בהקשר זה היא, שרמת השחיתות בישראל גבוהה יחסית למדינות המפותחות האחרות. טענה זו 

מתבססת בין השאר על מדד השחיתות הנתפסת, אשר בוחן איך תופס הציבור את רמת השחיתות 

 1-מתבקשים הנשאלים לתת לכל מדינה ציון מ  במדינות שונות בעולם. מדד זה מתבסס על סקר, בו

על רמת שחיתות גבוהה. במדד זה, ישראל  5 –מצביע על רמת שחיתות נמוכה, ו  1, כאשר 5עד 

, שממקם אותה בתחתית הרשימה של המדינות המפותחות. יותר גרוע 3.5מקבלת את הציון 

. אולם באותו סקר מופיעה 3.3 , או אנגליה ולוקסמבורג עם מדד3.4ממדינות כמו צ'כיה עם מדד 

החודשים האחרונים.  12 –שאלה נוספת והיא: האם הנשאלים עצמם נתקלו בשחיתות באותה ארץ ב 

 4%בצ'כיה,  11%רק אחוז אחד מהנשאלים בישראל ענה על שאלה זו בחיוב, וזאת לעומת 

האנשים שנתקלו באנגליה. למעשה יש רק שלוש מדינות נוספות, בהן שיעור  3% –בלוקסמבורג ו 

 בשחיתות הוא כל כך נמוך  )דנמרק, הולנד ושוויץ(.  

חוסר ההתאמה בין שני הנתונים הנ"ל מעלה את ההשערה, שמדד השחיתות הנתפסת בישראל 

 מוטה כלפי מעלה )כלומר, מדינת ישראל לא כל כך מושחתת כפי שהיא נתפסת על ידי תושביה(. 

 בהקשריה הכלכליים. מטרת המחקר היא לבדוק את ההשערה הזו
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Matrices Attaining the Minimum Semidefinite Rank 

of a Chordal Graph  

 

 

Naomi Shaked-Monderer 

 

Department of Economics and Management and Department of  Management Information 

Systems, The Max Stern Yezreel Valley College 

 

The graph of a symmetric  matrix  is the simple undirected graph with vertex set 

 and edge set  defined by:   if and only if . For a graph , the 

minimum semidefinite rank of  is the minimum rank of a (real) positive semidefinite matrix 

with graph .  

A graph is chordal if every cycle of length 4 or more has a chord. Every positive semidefinite 

matrix whose graph  is chordal, may be represented as a sum of rank 1 positive semidefinite 

matrices whose graphs are subgraphs of . We show that if the matrix is of minimum 

semidefinite rank, then there is a unique such representation. This result is used to give a full 

characterization of the completely positive matrices of minimum rank with a given chordal 

graph. 

An  matrix  is completely positive if  for some (entrywise) nonnegative 

matrix . The minimal number of columns in such  is called the cp-rank of .  In 

general, determining whether a given matrix is completely positive, computing its cp-rank, 

and finding a factorization , where the number of columns of  is , are 

all very hard problems. We show that in the case that the graph of  is chordal and  is of 

minimum rank, these problems have simple answers: In this case,  has a unique, easily 

computable, factorization in the above form, and its cp-rank is equal to its rank. 

We also characterize all chordal graphs with the property that every nonnegative positive 

semidefinite (doubly nonnegative) matrix with this graph of minimum rank is completely 

positive.  

 

Submitted to Linear Algebra and its Applications 
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The Meaning of Work among Jews, Muslims and Christians in Israel 

 

 

Moshe Sharabi 

 

Department of Sociology and Anthropology, The Max Stern Yezreel Valley College 

 

This study examines and compares, for the first time, the meaning of work among Jews, 

Muslims and Christians in Israel. The research attempts to explain the similarities and the 

differences among the ethno-religious groups. In 2006 the Meaning-of-Work (MOW) 

questionnaire was conducted on 1464 working respondents, 1201 of them were Jews, 219 

Muslims and 44 Christians. The MOW variables were: economic orientation, entitlement 

norms, obligation norms, interpersonal relations, intrinsic orientation and work centrality. The 

findings reveal that there were significant differences in most of the MOW variables between 

the three religion groups. Jews had the highest economic orientation and the lowest work 

centrality while the Muslims had the lowest intrinsic orientation and the highest work 

centrality. Interpersonal relations gained the highest importance among Christians. There 

were no differences among Jews, Muslims and Christians regarding the agreement with 

obligation and entitlement norms. Overall, the demographic factors partially explain the 

MOW differences. The MOW differences among the three groups can be explained by the 

different religious work ethics, the cultural differences, the high degree of segregation, the 

employment opportunities offered to the three religious groups, as well as the regional 

Palestinian/Arab-Israeli conflict. This is a final research. 
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The impact of terrorist attacks on the capital market in the last decade 

 

 

Tchai Tavor 

 

Department of Economics and Management, The Max Stern Yezreel Valley College 

 

Over the last decades, terrorism has become a global phenomenon which almost every society 

finds itself exposed to her from time to time. Terrorist organizations operate under common 

principles that can be called a terrorist strategy. Terrorist phenomenon, significantly affects 

the lives of citizens in different countries all over the world. In this study I tried to examine 

how terrorist events affect the capital market in general and the event characters, when the test 

for TA-100 index, was examined in the Israeli capital market. In the study I examined five 

tests:1. general impact of the terrorist event, 2. impact of event by location in relation to the 

green line, 3. impact of event by location within the green line, 4. comparison of  terrorist 

events with fatalities to terrorist events without fatalities, 5. comparison of terrorist attacks 

with the IDF's response to terrorist events and without the IDF's response. From the research 

results we can see that terrorist events affect financial markets, but their influence is not 

uniform. The location of the event, the intensity of the event and the response after it, will 

determine the intensity of the impact of the event on the capital market. 

 

 

 

 

 

 

 

 


