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 ברוש/אהוד מנור
 

 ואני ראיתי ברוש

 שניצב בתוך שדה מול פני השמש

 בחמסין, בקרה

 אל מול פני הסערה.

 

 על צידו נטה הברוש

 עשב. לא נשבר את צמרתו הרכין עד

 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

 

 מיניתיריד המחקר של המכללה האקדמית עמק יזרעאל מתקיים זו השנה הש

הסגל להכיר מקרוב את מגוון תחומי  אפשר לחברימתיריד בברציפות. 

המחקר והעשייה של עמיתיהם בחוגים השונים, וכן להוות מנוף ליצירת 

 שיתופי פעולה עתידיים במכללה. 

 

לוועדה המארגנת הוגשו השנה תקצירים מתחומי עניין מגוונים, המרוכזים 

י ב של שמות המחברים. ביריד מוצגות עבודות שהן פר-בחוברת זו לפי סדר א

שיתופי פעולה יצירתיים בין חברי סגל מחוגים שונים, וכן עבודות משותפות 

 . MAשל חברי סגל עם סטודנטים מצטיינים וסטודנטים לתואר 

 

תודתנו נתונה לפרופ' עליזה שנהר, נשיאת המכללה, וכן לכל הצוות במכללה 

 . מינישהשתתף בארגון והפקת יריד המחקר הש

 

 ועדת יריד מחקר:

מונדרר, גב' -ישניסקי, ד"ר נעמי שקד'שהרבני )יו"ר(, פרופ' אורנה צ ד"ר שוש

 )מרכזת הועדה( גב' אורנה בקבלדרמן , גב' מיכל שמיר,  -אורית שמיר
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 האקדמית עמק יזרעאל שמחה להזמינך

 ליריד המחקר השמיני

 שיתקיים בקמפוס האקדמית עמק יזרעאל
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 נשיאת האקדמית עמק יזרעאלדברי פתיחה: פרופ' עליזה שנהר,                         
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 החוג למדע המדינה והחוג לתקשורת, ד"ר הני זובידה 
 בישראל: גבולות האזרחות בישראל"מהגרי עבודה  –"בפנים או בחוץ      

 

  'היחידה ללימודי אנגלית , גב' רוזאן ח'יר פראג 

 " דילמות של מנחים בהקשר תרבותי פוליטי"     

 

 החוג לקרימינולוגיה ד"ר מאיר גלבוע , 
 "האם השער נפרץ? מאפייני הפסיקה בתביעות הנוגעות להגנה על מתריעים בשער"     

 
 הפסקה   .::55-..:55
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 , החוג לשרותי אנוש  ד"ר קרן מייקליו"ר המושב:    

 החוג לכלכלה וניהול, פלטניק ד"ר רחל רוסלנה 
 "עלויות התאמה לשינויי אקלים בישראל"     

 
 

 התוכנית לתואר מוסמך  ,"ר אורי דןדM.A  בייעוץ חינוכי, החוג למדעי ההתנהגות והחוג

 לפסיכולוגיה

 ( "ERPד גירויים רגשיים בקרב בעלי התקשרות נמנעת: מחקר אי0 אר0 פי0 )עיבו"     

 

  , החוג למערכות מידע ניהוליות ד"ר רמי רשקוביץ 
 קבלת החלטות מותאמת העדפות משתמש"  -מהר או מדויק "     

 החוג לחינוך והתוכנית לתואר מוסמךבקר-פרופ' ח'אולה אבו ,M.A  בייעוץ חינוכי 
 רים והורים כלפי חינוך מיני: הבדלי גיל ותרבות""עמדות מו     

 

 פרויקט ב.א. מצטיינים בהנחיית ד"ר דורית הדר שובל , החוג לפסיכולוגיה, שץ-מר יותם בן 
 הבדלים בין גברים הומוסקסואלים להטרוסקסואלים" –הבניית המציאות הזוגית "     

 

 ארוחת צהריים    51::5  



 ה 

 תוכן עניינים
 

 דעמו שם המרצה:

החוג לחינוך: התוכנית לתואר שני  –רחאל  בקר ח'אולה, ביאדסה איה ואחלאם-אבו

 בייעוץ חינוכי

5 

 4 היחידה ללימודי אנגלית –אדרי שרית 

 : החוג למערכות מידע ניהוליות  –בך רחל וברדויג בארט -אור

וגיה החוג לסיעוד, החוג לסוציול –אריאלי דניאלה, פרידמן ויקטור והירשפלד מרים 

 ואנתרופולוגיה והמכון למחקר פעולה וצדק חברתי

2 

 1 החוג לשירותי אנוש –גוסינסקי רוחמה 

 6 החוג לתקשורת –גינוסר אבשלום 

 5 החוג לקרימינולוגיה –גלבוע מאיר, לוי אינה ורוזמן ניר 

 0 החוג לחינוך –דור אוסנת 

 0 החוג לפסיכולוגיה –דן אורי ורז סיוון 

 .5 היחידה ללימודי אנגלית ודיקנט הסטודנטים   –דקל אוסנת 

 55 החוג לפסיכולוגיה –שץ יותם-שובל דורית ובן-הדר

החוג למינהל מערכות בריאות והחוג  –הלפרין דפנה, לבנשטיין אריאלה וכץ רות
 לשירותי אנוש

54 

 :5 החוג לסיעוד –איזנברג מיכל -הלפרין עפרה ומשיח

 52 חוג למדע המדינהה –זובידה הני והרפר רובין

 51 החוג למדעי ההתנהגות –זלוצקי יפעת, יגיל דוד וקגן סוזי

החוג  –מוניקה וקרמר אילנה חיימוב איריס, ודס לימור, בלוך בועז, רשף אלון, בלנרו
 לפסיכולוגיה

56 

 55 היחידה ללימודי אנגלית –פארג' רוזאן ובכר איילת -ברק לילי, חיר-אורלנד

 50 חוג למנהל מערכות בריאותה –חפר אליעוז 

 50 החוג לכלכלה וניהול –אוקסנה  רגב שרון, שהרבני שוש וגוזיקר-טייטלר

 .4 החוג למערכות מידע ניהוליות –ידין אהרון 

 45 החוג לקרימינולוגיה –רז ליאור -ענתר ענת, וולף יובל וכהן-ירון

 44 החוג למערכות מידע ניהוליות –לביא אילנה ורשקוביץ רמי

 :4 החוג למדעי ההתנהגות והחוג לחינוך –לופי דובי 

 42 החוג לשירותי אנוש  –ליבנה יעל, פטרפרוינד אילנה ושפס ג'אנה 

 41 החוג לשירותי אנוש –מייקל קרן 

  46 החוג לתקשורת –מלכה ורד 

 45 החוג לסיעוד –מן מיכל 



 ו 

 40 יה ואנתרופולוגיההחוג למנהל מערכות בריאות והחוג לסוציולוג –נצר מוטי 

 40 המחלקה ללימודים רב תחומיים –מרק  סילבר מתיו

 .: החוג לשירותי אנוש  –חביאר, רוטשטיין מרסלה, דעבול ענבר וליבמן ורדה  סימונוביץ

 5: החוג לקרימינולוגיה –טל כהן עירית ותורג'מן חגית -עין

  4: אר שני בייעוץ חינוכיהחוג לחינוך: התוכנית לתו –פלג אורה ובוגומולסקי יעל

 :: החוג לכלכלה וניהול –רוסלנה, דוידוביץ אילת ושכטר מרדכי  פלטניק רחל

 2: החוג לפסיכולוגיה והחוג לכלכלה וניהול  –שינסקי אורנה, שהרבני שוש ופלד רון יצ'

 1: החוג לכלכלה וניהול  –שניר שלומית -אנדריי, כהן גיל והון קודריאבצב

 6: היחידה ללימודי אנגלית –סי רוזנפלד ננ

 5: החוג למערכות מידע ניהוליות  –רשקוביץ רמי ולביא אילנה

 0: החוג למנהל מערכות בריאות –רשקוביץ שרית וארז מרים 

 0: החוג לכלכלה וניהול –ציון אורי -שהרבני שוש ובן

 .2 החוג לכלכלה וניהול  –שחור טל 

 25 אנתרופולוגיההחוג לסוציולוגיה ו –שרעבי משה 

 24 החוג לכלכלה וניהול –תבור צחי 
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 עמדות מורים והורים כלפי חינוך מיני: הבדלי גיל ותרבות
 
 

 4רחאל , אחלאם 4, איה ביאדסה 5בקר-ח'אולה אבו
 

 בייעוץ חינוכי,האקדמית עמק יזרעאל MAהחוג לחינוך, תוכנית  1
 האקדמית עמק יזרעאלייעוץ חינוכי,  MAהחוג לחינוך, בוגרות תוכנית  2

 

 

חינוך מיני הינו תהליך של הקניית מידע אמין ומקיף בנושא מיניות והתפתחות מינית  :מבוא

לתלמידים. מטרתו לעזור בהתפתחות מינית, שכלית ורגשית בריאה וקידום רווחתם הנפשית 

של התלמידים. הצלחת תוכנית החינוך המיני בבתי הספר מושפעת מאוד מעמדת ההורים 

המורים כלפי התוכנית ותכניה, כאשר עמדות אלו יכולות להיות מושפעות ממשתנה הגיל. ו

מטרת המחקר הנוכחי הינה בדיקת ההבדלים בעמדות מורים והורים צעירים ומבוגרים כלפי 

 תוכנית החינוך המיני בבתי הספר בישראל, בקרב שתי החברות הערבית והיהודית.

 -ערבים ו 606ילדים בגילאי ביה"ס יסודי עד תיכון )הורים ל 764במחקר השתתפו  :שיטה

יהודים(,  66 -ערבים ו 606מורים המלמדים בביה"ס יסודי עד תיכון ) 206 -יהודים(, ו 662

 אשר מילאו שאלונים לבדיקת עמדות כלפי תוכנית חינוך מיני.

הממצאים העיקריים מצביעים על קיום תמיכה רבה בקרב ההורים  :ממצאים עיקריים

והמורים הערביים והיהודיים בהעברת תוכנית חינוך מיני בביה"ס. בקרב ההורים הערבים לא 

נמצאו הבדלים מובהקים בין הורים צעירים לעומת מבוגרים. בקרב הורים יהודים נמצאו 

הבדלים ברוב התכנים, אך לא הייתה מגמה אחידה של הבדל בעמדות בהתאם לגיל 

יהודים נמצאו הבדלים בין צעירים ומבוגרים רק בחלק קטן ההורים. בקשר למורים הערבים וה

 מהתכנים, כאשר לא הייתה מגמה אחידה של עמדות המורים.

)א( הורים ומורים ערבים ויהודים דומים בעמדותיהם החיוביים בהקשר לחשיבות העברת  :מסקנות

ת ובהתלבטויות לגבי תוכניות חינוך מיני במערכת החינוך. )ב( שתי האוכלוסיות דומות בהסתייגויו

 התכנים.

 

 

 

 

 בייעוץ חינוכי MAעבודת סמינריונית, תוכנית * 
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 שילוב כתיבה חופשית מונחית בקורסי אנגלית למטרות אקדמיות

 

 שרית אדרי
 

 היחידה ללימודי אנגלית, האקדמית עמק יזרעאל

 

ל עד לאחרונה, מרבית קורסי אנגלית כשפה זרה, שהוצעו במסגרות אקדמיות בישרא

העל של קורסים -התמקדו בשיפור מיומנויות הבנת הנקרא באנגלית. הבנת הנקרא כמטרת

". לאחרונה, יותר ויותר Reading comprehension coursesאלו השתקפה בשמם: "

 English for academic"-מוסדות להשכלה גבוהה שינו את שמם של קורסים אלו ל

purposes "-- וון מיומנויות של שליטה בשפה האנגלית. הגדרה רחבה יותר, המכילה מג

שינוי השם הינו סימבולי לשינוי התפיסה של צרכי הסטודנט הישראלי בעולם האקדמיה, 

העסקים והעבודה העכשווי. המציאות החדשה של היום תובעת לא רק מיומנויות הבנת 

ת. אולם, הנקרא של טקסטים מורכבים בשפה האנגלית, כי אם גם מיומנויות תקשורת באנגלי

למרות שהצורך בשינוי גישה בקורסים להוראת אנגלית כשפה זרה ברור היום יותר מתמיד, 

שינוי. מאמר זה המוסדות רבים להשכלה גבוהה בישראל מתחבטים עדיין בשאלה מה יכלול 

מציג פרויקט של שילוב כתיבה חופשית מונחית בקורסים מתקדמים להוראת אנגלית 

היסוד של פרויקט זה היא שפיתוח מיומנויות כתיבה יחזק ויעמיק למטרות אקדמיות. הנחת 

מיומנויות של הבנת הנקרא, יעודד חשיבה יצירתית ויתרום להכנה טובה יותר של הסטודנט 

הישראלי למציאות של ימינו. המאמר מציג את פרטי הפרויקט, אופן הביצוע בפועל בשתי 

דנטים והמרצים שלקחו חלק בפרויקט, כיתות למוד אנגלית ברמת מתקדמים, משובי הסטו

 מסקנות והצעות לשיפור.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Pair Modeling with DynaLearn –  

Students’ Attitudes and Actual Effects 

 

 

Rachel Or-Bach
1
 and Bert Bredeweg

2 

 

1
Department of Management Information Systems, The Max Stern Academic College 

of Emek Yezreel
 

2
Informatics Institute, University of Amsterdam 

 

Modeling is regarded fundamental to human cognition and to scientific inquiry and 

therefore science educators strongly advocate the importance of scientific modeling 

within science education. With DynaLearn learners can construct scientific 

knowledge by manipulating icons and their inter-relationships, using a diagrammatic 

representation. The diagrams represent models that can be simulated, confronting 

learners with the logical consequences of the knowledge they expressed. Learning 

from the construction and debugging processes of modeling can be enhanced by 

collaboration. The modeling elements can serve as anchors for discussing, justifying, 

and explaining the model. Researchers have suggested various ways for supporting 

collaboration. In this study we employed Pair Modeling, which is an adaptation of the 

pair programming technique that is used for enhancing collaborative programming 

both in the industry and in academia. In this study we found encouraging results for 

the use of this collaboration technique based on assignments’ scores, observations, 

and a questionnaire. Students’ attitudes were neutral on the average, but the average 

score of the group that employed Pair Modeling was significantly higher than the 

average score of the control group that employed unstructured pair collaboration. We 

discuss explanations and implications of the obtained results. 

 

 

 

*This study was published:  

Or-Bach, R. and Bredeweg, B. (2011).Pair Modeling with DynaLearn – Students’ 

Attitudes and Actual Effects. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, 

and Management, 6, pp. 119-135. 
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Challenges on the Path to Cultural Safety in Nursing Education 

 
 

Daniella Arieli,
1,2,3 

 Victor Friedman,
,2,3 

Miriam Hirschfeld
1,3 

 

1
Department of Nursing, The Max Stern Academic College of Emek Yezreel

 

2
Department of Sociology and Anthropology, The Max Stern Academic College of 

Emek Yezreel
 

3
The Center for Action Research and Social Justice, The Max Stern Academic College 

of Emek Yezreel 

 

Aim: The purpose of this study is to identify central challenges to be addressed in 

cultural safety education.   

Background: The idea of cultural safety has received increased attention as a way of 

dealing with diversity in the nursing profession. The idea of cultural safety goes 

beyond recognizing and appreciating difference to an attempt to grappling with 

deeper issues like inequality, conflict, and histories of oppression. 

Methods: The paper is based on formative evaluation, using action research, of an 

academic nursing program in Israel. Part of this research dealt with the integration of 

cultural safety education into the curriculum. 

Findings: The study revealed four challenges in cultural safety education: 1. making 

it safe for minorities to present their culture to the majority group (“the ambassador’s 

dilemma”); 2.dealing with tendency of groups to deny the existence of conflict (“the 

one big happy family fantasy”); 3. making dynamics of oppression discussable (“the 

oppressed and the oppressor”); 4. creating conditions in which people can freely 

express individual and group identities (“the threat of identity”).   

Conclusion: Cultural safety may be experienced as unsafe for many 

participants.Better understanding of these challenges of cultural safety education is 

necessary for making it more effective.  

 

 

*An article about this study has been accepted for publication in The International 

Nursing Review 
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"שירות עם חיוך" כגורם לחץ: כיצד ניתן להפחית את הפגיעה בתחושת 
 הרווחה הפסיכולוגית של העובדים?

 
 

 רוחמה גוסינסקי
 

 , האקדמית עמק יזרעאלהחוג לשירותי אנוש
 

 

במרבית תפקידי השירות נדרשים העובדים להציג רגשות חיוביים כלפי לקוחות  :מבוא

המאמץ הכרוך בניהול הרגשות קרוי "עבודה רגשית" ולהסתיר רגשות שליליים כגון כעס. 

(emotional labor בעוד עבודה רגשית נמצאה קשורה גם בתוצאות חיוביות, דיסוננס .)

(, המוגדר כתחושה מטרידה של פער בין הרגשות emotional dissonanceרגשי )

סוגים רבים הנחווים בפועל לבין הרגשות המוצגים כלפי חוץ, נמצא באופן עקבי, ובקרב 

של נותני שירות כמנבא משמעותי של שחיקה.  מטרתו המרכזית של המחקר הנוכחי 

יתה לבחון את האפקט הממתן של אוטונומיה בתפקיד בקשר בין דיסוננס רגשי ובין יה

 מתח תפקידי ותשישות רגשית. 

 המועסקים בתפקידי שירות שוניםהמחקר נערך על שני מדגמים של עובדים  :שיטה

מדגמים עולה כי הקשר החיובי בין המניתוח הנתונים שנאספו בקרב  שני  :יםממצא

דיסוננס רגשי ובין מתח תפקידי ותשישות רגשית חלש יותר בקרב עובדים בעלי 

מכאן שאוטונומיה בתפקיד מסייעת נמוכה.  הלבעלי אוטונומי האוטונומיה גבוהה בהשווא

ל תחושת הרווחה הפסיכולוגית של להפחית את ההשפעה השלילית של דיסוננס רגשי ע

מצא עוד כי דיסוננס רגשי אינו מחויב המציאות אלא תלוי  6מחקר העובדים. 

 באסטרטגיה להכוונת רגשות בה נעשה שימוש במהלך האינטראקציה עם הלקוח.  

הממצאים מצביעים על חשיבות העצמת העובדים באמצעות מתן חופש פעולה  :מסקנות

טות, ועל הצורך בהדרכה אשר תסייע לעובדים נותני שירות נרחב יותר בקבלת החל

 בפיתוח אסטרטגיות להכוונת רגשות שאינן מובילות לדיסוננס רגשי.
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 פרסום באינטרנט: האם רק מהפכה טכנולוגית או גם שינוי רגולטורי?

 
 

 אבשלום גינוסר
 

 האקדמית עמק יזרעאל, החוג לתקשורת
 
 

תחום שבו שיעור הצמיחה הגדול ביותר בתעשיית הפרסום פרסום באינטרנט הוא הה :מבוא

 וזהו תחום שגם משנה את דפוסי הפרסום המסורתיים. במרכז המהפכה הטכנולוגית נמצאות

גולש", המכוונות לצרכן מסוים והמבוססות על הרגלי הגלישה שלו -"פרסומות ממוקדות

קובעי מדיניות ורגולטורים  ונתוניו האישיים. דפוס זה מעלה חששות בקרב ארגוני צרכנים,

באשר לפגיעה בפרטיותם של הגולשים/צרכנים.  לכן, נעשים ניסיונות לגבש רגולציה 

 חששות אלה.  שתתמודד עם

סטודנטים ישראלים.  565הנתונים נאספו באמצעות שאלון עמדות אנונימי, שעליו ענו  :שיטה

ות אנשי פרסום ובעלי עניין חלקו האחר של המחקר, שאינו מדווח בתקציר זה, עוסק בעמד

 אחרים באינטרנט הישראלי.

( רוב מוחלט של הנשאלים תמך במגבלות רגולטוריות על "פרסומות 2) :ממצאים עיקריים

( רוב מוחלט תמך ב"רגולציה משותפת")של המדינה, מנהלי האתרים 6גולש"; )-ממוקדות

וב תמך ברגולציה הן על ( הר2והפרסומאים( )בניגוד לרגולציה מסורתית של המדינה(; )

( הרוב סבר שהרגולציה על פרסומות באינטרנט 7כמות הפרסומות באינטרנט והן על תוכנן; )

 צריכה להיות דומה או נוקשה יותר מהרגולציה על הפרסומות בטלוויזיה.

בניגוד לעמדת יוזמי האינטרנט ומשתמשיו הראשונים, הנשאלים אינם רואים  :מסקנות

חופשי מרגולציה". עם זאת, הם מעדיפים את דפוס הרגולציה המשותפת  במדיום זה "איזור

ולא את הרגולציה המדינתית המסורתית. ממצאים אלה תואמים מחקרים דומים במדינות 

אחרות.כדאי שעמדות אלה יעמדו מול עיניהם של קובעי המדיניות,שעד כה כמעט ולא הטילו 

 פיקוח על תכני האינטרנט.
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 האם השער נפרץ?
 מאפייני הפסיקה בתביעות הנוגעות להגנה על מתריעים בשער

 
 

 :, ניר רוזמן4, אינה לוי5מאיר גלבוע

 

 אילן-והפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר , האקדמית עמק יזרעאללקרימינולוגיה החוג1
 במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ובמכללה האקדמית צפת, החוג לקרימינולוגיה 2

 ןבמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרו, ולוגיההחוג לקרימינ3

 

 

התחושה בציבור הישראלי שהשחיתות השלטונית והארגונית מתפשטת ותוצאות מדדי 

השחיתות של שבי"ל והבנק העולמי, מחזקים את הדרישה להגברת המאבק בתופעה 

ידי המתריעים בשער -שלילית זו. לעתים, הצעד הראשון בחשיפת השחיתות נעשה על

(Whistleblower שלהם תרומה חשובה למאבק בשחיתות ולשיפור השקיפות של רשויות ,)

השלטון וארגונים אחרים. במחקר הנוכחי מנותחת הפסיקה של בתי הדין לעבודה בתביעות 

, מאז התפרסם מחקר המתריעים בשער כדי לבדוק אם חל שינוי בעמדת בתי הדין לעבודה

יתוח פסקי הדין של בתי הדין לעבודה מאז שנת  הממצאים העיקריים מנ קודם בנושא זה.

[ רוב התביעות נדחות אם במלואן ואם בחלקן, 2בתביעות של מתריעים בשער הם: ] 6006

[ דחייתן של רוב התביעות מבוססת על אי הוכחת הקשר הסיבתי בין ההתרעה ובין 6]

[ 7ים בשער, ][ בחלק ניכר מהמקרים ארגון העובדים תמך בפיטורי המתריע2ההתנכלות, ]

דחיית התביעות מבוססת, בין היתר, בליקויים בהתנהגויות של המתריעים בשער ובתפקודם, 

בעיקר באחריות ליצירת יחסים עכורים במקום העבודה. ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים כי 

, שהיו אמורים להטות את הכף הבחקיקה ובפסיקבתי הדין לעבודה לא הפנימו את השינויים 

 מוצגיםמאבק בשחיתות ולהגנה טובה יותר על המתריעים בשער. במאמר לטובת ה

 הרטוריקה של השופטים ודפוסים של השיח השיפוטי.  ונבחנתהממצאים המלאים מהמחקר 

 

 

 

 מחקר זה הוא שלב ראשון במחקר מקיף בנושא מתריעים בשער.*

  –פורסם באתר עמותת שבי"ל 

israel.org/?CategoryID=258&ArticleID=1910-http://www.ti 

 

http://www.ti-israel.org/?CategoryID=258&ArticleID=1910
http://www.ti-israel.org/?CategoryID=258&ArticleID=1910
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עמדות מורים כלפי מעורבות הורים בבית הספר: מחקר משווה בין מורים 
 מחנכים ומורים מקצועיים0

 
 

 אסנת דור
 

 האקדמית עמק יזרעאל, החוג לחינוך
 

ות של מורים מחנכים ומקצועיים בישראל, כלפי מטרת המחקר היא להשוות עמד :מבוא

מעורבות הורים בבית הספר. מחקרים עדכניים מצביעים על כך שמעורבות הורים מקדמת 

ילדים בהיבטים רבים, אולם היא פעמים רבות מועטה מדי. הגדרת תפקיד שונה על ידי 

כותבת משרד החינוך את תפקיד המורה המחנך ותפקיד המורה המקצועי, מביאה את 

המחקר לבחון את האופן בו מיושם ומקודם נושא מעורבות ההורים בבית הספר על ידי כל 

 אחת מקבוצות מורים אלה. 

מחנכים,  73.6%נשים,  36.2%מורים ) 220המחקר כלל  :משתתפים ושיטת המחקר

חטיבה(. מולא שאלון שהתבסס על שאלון  "שיתוף פעולה בין הורים  70.6%יסודי,  56.2%

 (. 2666שאלון למורים" )טרגר, -ת הספרובי

בשתי שכבות הגיל )יסודי וחטיבה(, העידו המורים המחנכים על רמת יוזמה גבוהה  :ממצאים

יותר  בה הם נוקטים לקדום מעורבות הורים בבית הספר. עם זאת עמדות כלליות נמצאו 

אצל מורים חיוביות יותר ורמת מחויבות לקידום מעורבות הורים נמצאה גבוהה יותר 

מקצועיים בחטיבה בהשוואה למורים המחנכים בחטיבה. לא נמצאו הבדלים בעמדות 

 ובמחויבות לקידום מעורבות בקרב מורי היסודי.

המורים המחנכים הם מרכזיים יותר ביצירת מעורבות הורים, בהשוואה  :מסקנות והמלצות

כת החינוך לסייע בשיפור למורים המקצועיים. מאחר וכלל המורים הם אנשי חינוך, על מער

מיומנויותיהם של כלל המורים בקידום תקשורת פתוחה וסדירה עם ההורים, לטובתם של 

 כלל התלמידים.  

 

 

 

 

 . Education and Society, 2011, 29(2)מאמר זה התפרסם באנגלית בכתב העת *
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Adult attachment and emotional processing biases: 

An Event- Related Potentials (ERP) study. 

 

 
Orrie Dan and Sivan Raz 

 

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

Academic College of Emek Yezreel 

 

 

Attachment-related electrophysiological differences in emotional processing biases 

were examined using Event-Related Potentials (ERPs). We identified ERP correlates 

of emotional processing by comparing ERPs elicited in trials with angry and neutral 

faces. These emotional expression effects were then compared across groups with 

secure, anxious and avoidant attachment orientations. Results revealed significant 

interactions between attachment orientation and facial expression in mean amplitudes 

of the early C1 (50-80ms post-stimulus) and P1 (80-120ms post-stimulus) ERP 

components. Significant differences in C1 and P1 mean amplitudes were found at 

occipital and posterior-parietal channels in response to angry compared with neutral 

faces only within the avoidant attachment group. No such differences were found 

within the secure or anxious attachment groups. The present study underscores the 

usefulness of the ERP methodology, as a sensitive measure for the study of emotional 

processing biases in the research field of attachment. 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 פרויקט: חונכות באנגלית לסטודנטים 
 
 

 אסנת דקל 

 

 האקדמית עמק יזרעאל, בשיתוף עם דיקנט הסטודנטיםהיחידה לאנגלית 
 
 

פרויקט החונכות באנגלית שפועל במכללה זו השנה החמישית, מיועד לסטודנטים   :מבוא

המתקשים להשלים את לימודי האנגלית. תחילתו של הפרויקט ביוזמת מנהל היחידה לקידום 

ים הערבים במכללה הסטודנט הערבי בדיקנט מר ניזארביטאר שחש כי חלק מהסטודנט

זקוקים לסיוע על מנת לסיים את לימודי האנגלית, והמשכו בתמיכה של הדיקנט בסיועה של 

גב' מיכל פישר מנהלת מערך הסיוע לסטודנט, שתמכה בהצטרפותם של כלל הסטודנטים 

לפרויקט. מטרתו של הפרויקט למנוע הארכת לימודים או נשירה של הסטודנטים עקב חשש 

 כישלונות חוזרים בקורסי האנגלית. לכישלון או 

הדיקנט מפיץ מידי שנה "קול קורא" ומגייס סטודנטים שהישגיהם באנגלית גבוהים  :שיטה

על מנת לחנוך את הסטודנטים הזקוקים לעזרה. לאחר מיון ראשוני הכולל ראיונות אישיים, 

כים לדיקנט החונכים עוברים הדרכה מטעם היחידה לאנגלית. בעת עבודתם מדווחים החונ

חברת סגל היחידה לאנגלית המלווה אותם  מקצועית ומספקת הדרכה  -ולאסנת דקל 

 ממוקדת חניך. 

מידי סמסטר פונה היחידה לאנגלית לסטודנטים שנכשלו בקורסי האנגלית השונים ומציעה 

להם להשתמש בפרויקט החונכות . המעוניינים פונים לדיקנט ומופנים לסיוע של החונכים 

 מיון. הודות לסבסוד המכללה, התשלום עבור שירותי החונכות שווה לכל נפש.  שעברו

הנתונים שנאספו במהלך השנים מצביעים על הצלחה בקורסי האנגלית של רוב  :ממצאים

 החניכים המשתמשים בשירותי הפרויקט. 

 הפרויקט הוכח כמוצלח ויש להמשיך בו ולפתח אותו.  :מסקנות
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הבדלים בין גברים הומוסקסואלים  -ית הבניית המציאות הזוג
 להטרוסקסואלים

 
 

 שובל-דורית הדרושץ -יותם בן
 

 האקדמית עמק יזרעאל, החוג לפסיכולוגיה
 

מערכת יחסים זוגית הינה מושג דינאמי, ההולך ומתפתח כתלות בהתפתחותם של בני הזוג 

יית המציאות והאינטראקציות אותן הם מקיימים. התפתחות מערכת היחסים קשורה להבנ

הזוגית מצד כל אחד מבני הזוג.המחקר הנוכחי בוחן את הבניית המציאות הזוגית מנקודת 

מבט אישיותית, לפיה הזוגיות הופכת להיות חלק מהגדרת מושג העצמי של כל אחד מבני 

הזוג. המחקר נשען על  "תיאוריית הפערים בעצמי" ומניח שלוש תפיסות לגבי המציאות 

)תכונות המאפיינות את מערכת היחסים בפועל(, אידיאלית )תכונות אשר הזוגית: ממשית 

הפרט שואף שתאפיינה את מערכת היחסים( ונדרשת )תכונות אשר הפרט מרגיש שהחברה 

מצפה שתאפיינה מערכת יחסים(. התפיסות האלו אינן חופפות האחת את השנייה והפערים 

קר היא לבחון פערים אלו כתלות בזהות ביניהן עשויים לגרום לתחושות שליליות.מטרת המח

מינית הומוסקסואלית או הטרוסקסואלית אצל גברים. שתי הקבוצות הללו עוברות במהלך 

חייהם תהליכי סוציאליזציה שונים לחיי זוגיות, הקשורים לשייכות המשותפת שלהם לתרבות 

פטריארכאלית ולשייכות של גברים הומוסקסואלים גם לתת התרבות  -ההטרו

הומוסקסואלית. השערות המחקר הן שהפערים בהבניית המציאות הזוגית יהיו גבוהים יותר ה

בקרב גברים הומוסקסואלים, מאשר בקרב גברים הטרוסקסואלים, וכן שלפער זה תהיה 

נבדקים, מחציתם גברים  200-השפעה שונה על הערכת הזוגיות שלהם. במחקר ישתתפו כ

סקסואלים. כלי המחקר כוללים "שאלון פערים הומוסקסואלים ומחציתם גברים הטרו

 בזוגיות", "ושאלון להערכת איכות הזוגיות". 

 

 

 

 

 

 למצטיינים ונמצא בראשיתו.  BAהמחקר נעשה במסגרת התכנית*
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 -גורמים הקשורים להעדפותיהם של זקנים עצמאיים לטיפול בעתיד 
 השוואה אתנית

 
 

 :,5כץ, רות 5,4, אריאלה לבנשטיין5,4דפנה הלפרין
 

 המרכז לחקר ולימוד הזיקנה אוניברסיטת חיפה1
 האקדמית עמק יזרעאלהחוג למינהל מערכות בריאות,  2

 האקדמית עמק יזרעאלהחוג לשירותי אנוש,  3
 
 

 בישראל, קיימים  שלושה מקורות עיקריים לטיפול בזקנים המוגבלים בתפקודם: :מבוא

מגורים  -בני המשפחה, או משולב  - אלימוסד סיעודי, בלתי פורמו בית אבות -פורמאלי 

הגורמים להעדפה של מקור זה או אחר, קשורים להיבטים אישיים, בבית עם מטפל צמוד. 

שלוש גישות תיאורטיות עיקריות: גישת הסולידריות המחקר  משפחתיים וחברתיים. בבסיס

 .םוהמודל המשלידורית; מודל הפיצוי -הבין

סוג הטיפול כאשר עדפותיהם של מבוגרים עצמאיים לגבי יתה  לבחון את הימטרת המחקר ה

 .בין יהודים וערבים , תוך התייחסות לגורמים השונים ולערוך השוואהיהיו זקוקים לכך

י כלל ניתוח משני החלק הכמות כמותנית ואיכותנית. -המחקר משלב בין שתי שיטות שיטה:

ים וערבים. במסגרת החלק יהוד 272לאומי וכלל -של נתונים שנאספו במסגרת מחקר דו

יהודים וערבים, באמצעות ראיונות חצי מובנים. תחומי המחקר  60האיכותני רואיינו בנוסף 

כללו משאבים אישיים כגון: מצב משפחתי, בריאותי וכלכלי, ציפיות פיליאליות, יחסים 

 במשפחה וניסיון העבר בטיפול. 

 לערבים)פורמאלי( ן היהודים עדפות לטיפול ביהבדלים מובהקים בה נמצאוממצאים: 

רמת הסולידריות הרגשית גבוהה יותר בקרב כגון, גם במשתנים נוספים,  )משולב(. כך

כן הקונפליקט גבוהות יותר בקרב הערבים. רמת הציפיות הפיליאליות ובעוד ש ,היהודים

 נמצאו משתנים מתערבים בקשר בין הגורמים השונים להעדפות.

הדבר  ,ברמה המדינית .חשיבות רבהבוגרים לטיפול בעתיד לזיהוי העדפות המ מסקנות:

לאוכלוסיות השונות, תוך התחשבות בכך שתהליכי  אפשר פיתוח מענים הולמיםי

 המודרניזציה אינם פוסחים על החברה הערבית.
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התאמה מקצועית סובייקטיבית בקרב סטודנטים מתחילים בחוג לסיעוד: 
 ערביםטודנטים סיהודים לבין סטודנטים בין  ההשווא

 
 

 עפרה הלפרין ומיכל משיח איזנברג
 

 האקדמית עמק יזרעאל, החוג לסיעוד
 

 השפעות לה ויש ,חייו במהלך הפרט שעושה המרכזיות ההחלטות אחת היא מקצוע בחירת

כאשר עומדים בפני בחירת  .שלו והכלכלי החברתי, הפסיכולוגי התפקוד של שונים במישורים

חשבון.השקולים המרכזיים בים רבים בעלי חשיבות שיש להביאם מקצוע לעתיד ישנם שקול

 הם: כשרים וכישורים, מושא העבודה, ערכים וצרכים ותנאי עבודה. בתהליך הבחירה

סטודנטים ערבים לבין בין סטודנטים יהודים  הבדלים בתפיסה הסובייקטיביתמחקר זה בחן 

 . םלגבי התאמתם המקצועית למקצוע הסיעוד בתחילת הלימודי

 73% .(N=372המחקר נערך בקרב סטודנטים בחמישה המחזורים הראשונים בחוג לסיעוד )

כלי המחקר היה שאלון למילוי עצמי שמכיל קבוצת היגדים מהמגזר הערבי. מהסטודנטים הם 

השאלון הועבר לסטודנטים בשבוע  .תפיסה סובייקטיבית של התאמה מקצועיתהבודקים 

 הראשון ללימודיהם בחוג.

מנת לבדוק הבדלים בתפיסות הסטודנטים בין שני המגזרים נערכו מבחני  על
2 . 

נמצאו הבדלים בתפיסות הסטודנטים בין יהודים לבין ערבים. לאחוז גבוה יותר מהסטודנטים 

קיים גיוון , לדעתם מתאימה האפשרות לעסוק במקצוע הכולל מגע עם אנשיםהיהודים 

. לנצל כישורים אישיים בתוך מקצוע הסיעוד וכלולהם שינראה , ובתחומי העסוק בסיעוד

לעומת זאת, אחוז גבוה יותר של סטודנטים ערבים הסכימו עם היגדים הקשורים לתנאי 

"להערכתי קיים שכר הולם " ו"מתאימה לי האפשרות לעבוד בחלקיות משרההעבודה )

איתם  חשוב להתייחס להבדלים בתפיסות בין המגזרים בעבודתנו(. במקצוע הסיעוד"

ומודל לחיקוי בעיצוב הציפיות מהמקצוע וקבלת החלטות בתחום הקריירה  כמרצים,יועצים

 המקצועית שלהם.
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 מהגרי עבודה בישראל: גבולות האזרחות בישראל0 --בפנים או בחוץ 

  
 

 2והני זובידה 5הרפר רובין

 

 ,CUNY,יורק קולג', למדעי ההתנהגותהחוג 1
 מק יזרעאל, האקדמית עלמדע המדינה החוג2

 
 

מאז הקמתה של מדינת היהודים, הזהות "ישראלי" הובנה בדרך כלל כ"יהודי", גם  :תקציר

כאשר ההגדרה של הישראליות כללה בתוכה יותר מאשר יהודים בלבד. לאחרונה, עלו 

אתגרים חדשים בשיח האזרחות/זהות, אלו נובעים בעיקר להגעה )או עלייה( של ספקטרום 

דים ולא יהודים )בעיקר מחבר העמים לשעבר(, אתיופיה ואחרים כמו גם רחב של מהגרים יהו

הנוכחות של אזרחים ישראלים ערביים, והפוקוס המרכזי של מחקר זה, ההגעה במספרים 

יהודים וילדיהם שאינם אזרחים אך עם זאת -גדולים והגידול המהיר של מהגרי עבודה לא

חקר זה, אנו טוענים שהגדרת הזהות של עברו סוציאליזציה ישראלית לעילא ולעילא. במ

היחיד והקולקטיב הינן דינאמיות וגמישות, וכי שינויים אלו משפיעים על שיח האזרחות. 

מעבר לכך, ישראל הינה מדינה שהציגה בעבר יותר מפעם אחת,  על ידי גמישות במדיניות, 

סיות אחרות במדינה, יכולת לאמץ לקולקטיב מהגרים "רצויים" ו"לא רצויים", פליטים ואוכלו

ונראה מניסיון העבר כי ניתן למצוא הסדרים שיאפשרו את אותו האירוח גם למהגרי העבודה 

 וילדיהם.

במחקר זה אנו מציעים לבחון את התפתחות הזהויות האינדיבידואליות והקולקטיביות 

 בישראל וההשפעה שלהן על שיח האזרחות. אנו מציגים את מקרה המחקר של ישראל, דרך

פריזמות שונות של מספר "קולקטיבים ייחודיים" על מנת להדגים את הספקטרום של האימוץ 

לקולקטיב. אנו מציגים את המצב העכשווי של מהגרי העבודה ובוחנים את ניסיונם, כמו גם 

 ניסיונם של קהילות "מאומצות" אחרות והשפעתם על שיח הזהות/אזרחות בישראל כיום.



 15 

 דר' קגן להורות מעשית באמצעות המשחק יעילותה של סדנת שיטת

(Filial Therapy) אצל הורים בישראל 

 

 סוזי קגןו, דוד יגיל יפעת זלוצקי
 

 , האקדמית עמק יזרעאלמדעי ההתנהגותל החוג

 

 

הורה  בין הקשרזוהי סדנה לשיפור  Filial Therapy,סדנת הורים באמצעות המשחק,  :מבוא

לעזור להורים  ומטרת,ו6-20ם להורים לילדים בגילאי מתאילילד. המודל מבוסס על משחק, 

הפחתה של לחץ לשפר את הקשר עם ילדיהם על ידי פיתוח אמפטיה והערכה לילדיהם, 

המקושר להורות וחיזוק מערכת היחסים במשפחה. המחקר הנוכחי בודק את יעילות הסדנה 

ת, "שיטת ד"ר קגן בקרב הורים יהודים וערבים בישראל, על ידי שימוש בגרסתה הישראלי

בהעצמת הילד על ידי ההורה, בנורמליזציה מתמקדת הקצרה יותר  גרסהלהורות מעשית", 

חיזוק הקשר בין עיקר בהמתמקד ב, ה, בנוסף למקורובחיזוק תחושות המסוגלות של ההור

 .ההורה לילד

 5-6קבוצות סדנה המונות  2-חולקו לאימהות אשר  60קבוצת הניסוי מנתה  :שיטה

מפגשים  3כללה סדנה אימהות אשר עברו סדנה פרטנית. ה 2פות בכל קבוצה, ועוד משתת

השבועות. כל  3הורים ולא קיבלה שום טיפול במהלך 26שבועיים. קבוצת הביקורת מנתה 

מסוגלות הרמת תחושת את הורי והלחץ הההורים מילאו שאלונים המודדים את רמת 

ום הסדנה על השינויים החיובים שחלו בעקבות קבוצת הניסוי רואיינה בסי בנוסף, הורית.ה

 ההשתתפות בסדנה.

כך "אחרי" הסדנה, ל"לפני" -התוצאות הראו הבדלים מובהקים בין בדיקות ה :ממצאים

 לייה ברמת תחושת המסוגלות ההוריתרמת הלחץ המקושר להורות ועבשנראתה הפחתה 

 ממצאים דומים. . בקבוצת הביקורת, לא נמצאוהשתתפו בסדנה אצל האימהות אשר

, בגרסתה Filial Therapy-תוצאות המחקר מצביעות על כך שסדנת ה :מסקנות

 הישראלית,נמצאה יעילה להורים יהודים וערבים בישראל.

 

 

 

 

 

 

 *המחקר תומך במחקרי העבר בנושא.
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Self-reported versus recorded sleep among individuals with Post-

Traumatic Stress Disorder and people living with Schizophrenia 
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2
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2
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1
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2
Psychiatric Department, Ha’emek Medical Center, Afula 

Introduction: Insomnia is common in psychiatric patients. Treatment often involves 

hypnotic and/or anxiolytic medications with disturbing side effects that increase 

patients' drug load. Most hypnosedatives are prescribed based on subjective 

complaints, but little information is published on the relationship between self-report 

and recorded sleep in this population. Hence, the present study examined the 

correlation between subjective and objective evaluation of sleep latency and sleep 

quality among subjects with PTSD and Schizophrenia (Sch).  

Method: The sample comprised two groups: 13 subjects with PTSD (mean age=45.4, 

SD=11.8; 8 M, 5 F) and 34 with Sch (mean age=45.4, SD=9.7; 20 M, 14 F). Subjects 

subjectively evaluated their sleep patterns using one qualitative report–the Mini Sleep 

Questionnaire (MSQ), and one quantitative report–the Technion Sleep Questionnaire 

(TSQ). Additionally, subjects' sleep was continuously monitored for a week with a 

wrist actigraph (Ambulatory Monitoring, Inc.).   

Results: Analysis revealed substantial discrepancies between objective and subjective 

measures of sleep in all participants. Comparing MSQ and actigraph measures 

revealed no significant correlation between subjective and objective sleep latency in 

either the PTSD group (r=0.21, NS) or the Sch group (r=0.01, NS). Insignificant 

correlation was found between subjective and objective sleep efficiency in the PTSD 

group (r=0.05, NS) and the Sch group (r=-0.15, NS). Likewise, comparing TSQ and 

actigraph reports showed no significant correlation between subjective and objective 

sleep latency in the PTSD group (r=0.16, NS) or the Sch group (r=-0.03, NS). 

Insignificant correlation was found between subjective and objective sleep efficiency 

in the PTSD group (r=-0.10, NS) and the Sch group (r=-0.09, NS). Conclusion: The 

findings indicate that subjective reports are unreliable, and argue for objectively 

evaluating sleep among PTSD and Sch patients before prescribing sleep medications.  
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Moral dilemmas of mentors and their management in practice 
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 2 

 

1
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2
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Introduction: Drawing on a qualitative study that examined mentors’ moral 

dilemmas from three different cultural groups (Jewish, Druze, and Arab) in the 

context of Arab schools, this paper examines the nature of moral dilemmas that 

mentors encounter in their work, how they manage these dilemmas in practice, and 

how the nature of particular dilemmas might connect to their management strategies.  

Method: Data comprised of dilemmas that mentors encountered while mentoring in 

Arab schools. Dilemmas constituting our corpus were filtered through the boundaries 

of the notion of a ‘moral dilemma’ which met the following two criteria: The choice 

between competing, highly prized values (Cuban, 1992), and the consciousness of 

helplessness of the agent where neither option is morally permitted (Statman, 1995). 

Analysis followed hermeneutic cycles of interpretative readings by using inductive 

procedures of classification. 

Results: Our findings revealed that mentors’ encounter and management of recurrent 

moral dilemmas is deeply embedded in cultural and political issues. And when 

cultural codes of practice and political affiliations clash, mentoring can become both 

frustrating and inefficient. 

Conclusions: Preparation programs for mentors need to highlight awareness of 

mentors’ own culture and that of their mentees in order to implement a practice which 

is culturally- and politically-responsive. 
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 4.55דומה ושונה בתוכניות לימוד למנהל מערכות בריאות בישראל 
 
 

 אליעוז חפר
 

 , האקדמית עמק יזרעאל החוג למנהל מערכות בריאות 

 

 

עבודה זו באה לבחון מהם נושאי הליבה המשותפים לתוכניות הלמוד למנהל מערכות  :מבוא

ה מקדימה לקראת בריאות במוסדות האקדמיים השונים בארץ. היא נבנתה כעבודת הכנ

 פתיחת תואר שני בחוג למנהל מערכות בריאות )ממ"ב( במכללת עמק יזרעאל .

 איתור מקצועות הליבה לתארים ראשון  ושני  במנהל מערכות בריאות. :מטרות המחקר

בדיקת קיומה של  . הנבחנים בתאריםזיהוי שדרת מבנה משותפת בפרשיות הלימודים 

טייה של מוסד להתמקצע בתחום נים, האם קיימת נ"התמחות" אקדמית  במוסדות השו

 ם ולהרחיב את לימודי ההעשרה בו .  מסוי

סקירת של תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני במנהל מערכות בריאות  :שיטת המחקר

,  האוניברסיטה העברית ירושלים, רמת גן -המכללה האקדמית לישראל בישראל במוסדות : 

, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה  ,  המרכז האוניברסיטאי אוניברסיטת בן גוריון

בחינה השוואתית של פרשיות . אריאל שבשומרון, מכללת הדסה , מכללת עמק יזרעאל

 ה. הלימודים במוסדות אל

ניתן להתרשם מהוורסטיליות של שמות הקורסים, שמעידה במשהו על  :תוצאות ומסקנות

גוונים ודגשים שונים בהוראת תכנים משותפים, אם כי ניתן לזהות ביניהם תוכנית ליבה 

משותפת. ניכר שכל מוסד פיתח אוריינטציית הוראה משלו, אם מתוך מומחיותם של המרצים 

בית הספר  –מתוך הסביבה האקדמית שבה המוסד קיים, כדוגמא המועסקים בין כתליו או 

למנהל רפואי באוניברסיטת בן גוריון , צמח ממדרשת הפקולטה לרפואה השמה דגש על 

רפואת המשפחה. מכאן נובעים קורסים כגון: "היבטים חברתיים על בריאות, חולי ומערכת 

העברית, צמח מתוך בית  הבריאות" .בית הספר למנהל מערכות בריאות באוניברסיטה

הספר לבריאות הציבור שליד הפקולטה לרפואה, ומזווית ראיה זו הוא מוצא לנכון להעביר 

 קורס  בשם "קידום בריאות". 

 

 

http://www.1click.co.il/?catid=%7bA8A132BF-F185-41F5-AB11-62737906A540%7d
http://www.1click.co.il/?catid=%7b97B828B3-CCB9-4F66-B0E0-37F83B61EA65%7d
http://www.1click.co.il/?catid=%7bF60C6697-ADBF-4451-B80A-05D624A36EAB%7d
http://www.1click.co.il/?catid=%7bF60C6697-ADBF-4451-B80A-05D624A36EAB%7d
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Introduction: The purpose of this study was to compare the effects of terror attacks 

and of epidemics, on the scope of tourism movements from certain countries. 

Method: aggregate yearly data for the years 1995-2008 were taken from the world 

tourism organization, the world health organization, and the global terrorism dataset. 

We examined countries of origin that are top tourism spenders per capita, and 

destination countries, that suffered both from epidemics and from terror attacks. 

Results: The results show that there is a large difference in the effects of terror events 

and epidemic events on the changes in tourism movements from different countries. 

For example, regarding the countries of origin, tourism movements from the U.S., the 

UK and Japan were negatively affected by both terror attacks and epidemic outbreaks 

in the destination country, whereas  outgoing tourism from Russia, Korea and china 

were negatively affected by terror attacks in the destination country but not by 

epidemic outbreaks.  

As for the destination countries, we found that incoming tourism to Hong Kong and 

Canada was negatively affected by epidemic events in these destination countries, 

while incoming tourism to Vietnam and to the Netherlands was negatively affected by 

terror events in these countries.  

Conclusions: The results may help design marketing strategies for destination 

countries to reduce the negative impact of terror and epidemics on their incoming 

tourism. 
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In the past two decades, a growing percentage of business and society related 

activities have become information dependent. Information technology (IT), as well 

as the systems developed using IT, are expanding at an unprecedented rate. These 

novel systems on one hand improve the process of decision making while on the other 

hand create new challenges associated with new and emerging privacy related issues. 

Many scholars have already addressed these new challenges proposing various 

solutions, like privacy laws for defining means of control on the use of information. 

There is a close relationship between new technology and privacy laws; technology 

generates potential risks while laws are defined to guard privacy and other 

fundamental rights. This paper addresses the issue of privacy, however it concentrates 

on two new phenomena: (1) the Millennials (Generation Y) who are characterized by 

their social networking and the urge to share many, even private, aspects of their life 

with their virtual friends; (2) the economic turmoil that forces many organizations to 

seek sophisticated tools and methodologies for knowledge discovery as part of their 

targeted marketing activities. The paper analyzes the two trends and their combined 

impact on the future of privacy.    

 

*Submitted to IEEE Technology and Society Journal. 
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                                              טרור מתמשך בעיני קורבנות פוטנציאליים:
עימות בהקשר הישראלי בין סכמות חלופיות של התרגלות והיחלשות       

 

 :יאור כהן רזול 4, יובל וולף5,4ענת ירון ענתר

 

 לקרימינולוגיה, האקדמית עמק יזרעאל, החוג1
 החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית גליל מערבי, 2

 המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן3
 

ישראל היה אינטנסיבי וממושך במיוחד. כנגד אזרחי  6000גל הטרור שהחל בשנת  מבוא:

בשל היותו מבוצע ברוח היסודות הבסיסיים של טרור, הוא מספק הקשר מתאים לעימות בין 

שתי השערות חלופיות. על פי השערה אחת, טרור מכוון להלך אימים על כלל חבריה של 

ים של אוכלוסיית היעד והוא אף מצליח בכך. משוערת, לפיכך, הסתגלות מופחתת בתנא

טרור אינטנסיבי ומתמשך. על פי השערה חלופית, דווקא לאחר תקופת האיום הממושכת 

והתכיפות הרבה של פיגועים בישראל, יימצא מצב של התרגלות. הדבר אמור להשתקף 

בתפיסת טרור בעיני קורבנות פוטנציאליים. האפשרות הראשונה נובעת מממצאי מחקרים על 

תמעת ממחקרים שנעשו בתקופות ובמקומות שבהם שרר נפגעי טרור בעוד שהשנייה מש

 איום בטחוני ממושך.

סטודנטים ישראלים. השיטה מיזגה שלושה היבטים  274במחקר השתתפו שיטה: 

רכיבית של השפעת טרור )נבדקה באמצעות מדידה פונקציונאלית(; -. סכימה רב2משלימים: 

ישיותי של קורבנות פוטנציאליים ומידע . אפיון א2-. דיווח עצמי )באמצעות שיחה אישית(; ו6

נוסף )באמצעות שאלונים(. מדידה פונקציונאלית היא שיטה המציגה את פיסות המידע 

הרלבנטיות באמצעות תכנון ניסויי רב גורמי ומאפשרת להפיק ייצוג תצפיתי של תהליכי 

 ל טרור., בעיצומו של ג6002-6007שפיטה ואבחון במוחו של המגיב. המחקר בוצע בשנים 

יצויינו שני פנים של אותו עניין. האחד, עצם הגילוי של סכימות קוגניטיביות בדבר  תוצאות:

השפעת טרור על החלק הנורמטיבי של אוכלוסיית היעד. השני מתייחס לתוכנן של הסכימות 

 הללו, התומך בהשערת ההתרגלות בתנאי היחשפות חוזרת ונשנית למידע על פיגועי טרור.

ה כי ארגוני הטרור הצליחו להחדיר את עניינם, או לפחות את עצם קיומם, לראשו נרא דיון:

של הפרט ולשמר אותו שם במתכונת של סכימת טרור. הדבר מעיד על היקף ההשפעה של 

חשיפה סדרתית למידע בדבר טרור ועל עומקה של השפעה זו. תוכנן הפונקציונאלי של 

אישית ושל שאלונים, תומכים בהשערת הסכימות הללו, כמו גם התוצאות של שיחה 

 ההתרגלות של אוכלוסייה נורמטיבית בתנאי היחשפות חוזרת ונשנית למידע על פיגועי טרור.

 

ענתר -*המחקר הינו חלק מחיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" מאת ענת ירון

 אוניברסיטת בר אילן. ובהנחיית פרופ' יובל וולף וד"ר ליאור כהן רז, המחלקה לקרימינולוגיה,
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        In this study, we present and discuss students' perceptions regarding the characteristics  

       of a good programmer and their correspondence with industry's expectations. The  

       research data were collected at two time-points: the first and last semesters of the  

       students' studies. The participants were asked to refer to several questions about several  

       topics concerning object-oriented programming. Some topics referred to various aspects  

       of programming and some to aspects relating to characteristics of programmers. In the  

       present study we focus on the following question: ‘What are the most important  

       characteristics needed for a programmer to be considered as a good one?’ This question  

       was presented to the participants twice: at the beginning and at the end of their studies.  

       The analysis of the provided answers was carried out using analytic induction and  

       revealed that the students in both time-points indicated various human factors such as  

       personality traits, social skills, cognitive abilities and affective aspects. The students  

       also specified professional capabilities such as formal and informal knowledge and  

       skills. Students in their last semester provided more attributes concerning the image of a  

       good programmer than they did when they had just started their studies. Moreover, their  

       perception matches industry's expectations, as reflected by industry blogs dealing with  

       programming issues. The students' perceptions are also compatible with the  

       programmer's qualifications described in the research literature. 

 

 

 

 

 

      *The International Journal of Learning (in press) 
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 הערכת היפראקטיביות אצל ילדים עם הפרעת קשב וריכוז 
 בעזרת כלי אובייקטיבי

 
 

 דובי לופי
 

 החוג למדעי ההתנהגות והחוג לחינוך, האקדמית עמק יזרעאל
 

היפראקטיביות היא אחד המאפיינים הבולטים של הפרעת קשב וריכוז. התנהגות 

ת והערכת התנהגות בדרך היפראקטיבית מוערכת לרוב באמצעים התרשמותיים של תצפי

סובייקטיבית. למיטב ידיעתו של כותב שורות אלה אין עד כה דרך אובייקטיבית ומדויקת 

לנסות ולפתח דרך מדויקת יותר  תהילהערכת רמת ההיפראקטיביות. מטרת המחקר הי

נוער -בני 26להערכת היפראקטיביות אצל ילדים עם הפרעת קשב וריכוז.במחקר השתתפו 

במבחן  שאובחנו בעבר ככאלה עם הפרעת קשב וריכוז. המשתתפים נבחנו 23ד ע 26גילאי 

ממוחשב להערכת קשב וריכוז שבו היה עליהם להגיב לגירויים חזותיים על מסך המחשב על 

ידי לחיצה על המקשים ביד ימין. בזמן ביצוע המבחן הממוחשב ישבו שתי צופות והעריכו את 

נטית )שהיתה חופשית בזמן ביצוע המבחן הממוחשב(. כמות וגודל תנועות היד הלא דומינ

התוצאות הראו שלבני הנוער עם הפרעת קשב וריכוז היו יותר תנועות יד בזמן ביצוע המבחן 

מוחשב, אך לא ברמה משמעותית מבחינה סטטיסטית. מתאמים בין תוצאות המבחן מה

עת הקשב והריכוז הממוחשב לבין כמות תנועות היד הראו שאצל קבוצת הנבדקים עם הפר

היו יותר מתאמים משמעותיים בין כמות תנועות היד בזמן המבחן לבין תוצאות המדדים 

החשובים במבחן הממוחשב ובהשוואה לקבוצת הנבדקים בלי הפרעת קשב וריכוז. ממצא זה 

מצביע על כך שאצל הנבדקים עם הפרעת הקשב וריכוז רמת התנועות המוטוריות קשורה 

 וד במבחן ממוחשב המעריך רמת קשב וריכוז.יותר לרמת התפק
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 הדרכת מטופלים בבתי חולים
 

 
 4, ג'אנה שפס4, אילנה פטרפרוינד5יעל ליבנה

 

 האקדמית עמק יזרעאל ,שירותי אנושל החוג1
 הנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי בני ציון 2

 
 

ה נכונה הדרכ. מטופל הינה חלק בלתי נפרד מעשייה סיעודית איכותיתההדרכת : מבוא

כמו כן, יש בכוחה לקדם את בריאותו.  ומסייע להמספקת מידע ל והמטופמעצימה את 

 . מנגד, הדרכה לקויה עלולהלהפחית באופן משמעותי את ימי האשפוז ואת עלויות הטיפול

נשאלת השאלה, באיזו מידה .היענות נמוכה לטיפולללגרום להחמרה במצבו הבריאותי ו

י צוותי הסיעוד בבית החולים, וכיצד ניתן להעלות את כמות מיושמת הדרכת מטופלים ע"

סוגיה זו מתוך פרספקטיבה של המחקר הנוכחי מציע לבחון  ההדרכה ולשפר את איכותה.

 אקלים ארגוני.

אחיות כחלק  ידי-ללבחון באיזו מידה הדרכת מטופלים נתפסת ע: מטרות המחקר

 עלולים לעכב אתהות גורמים הלז,למדוד את רמת אקלים הדרכת המטופלים ומתפקידן

 ה.הדרכהתהליך 

מילאו  (66% -מחלקות בבי"ח כללי בינוני )שיעור היענות  66 -אחים ואחיות מ 263: שיטה

 .שאלונים המודדים את משתני המחקר

הדרכת אקלים . נתפסת כמרכיב מרכזי בתפקיד האחותהדרכת מטופלים : ממצאים

המכשול . הקיים למצבהרצוי  ם פער בין המצבבמחלקות הוא גבוה, אם כי קיימטופלים ה

 .משאביםפי תפיסת האחיות, הוא חוסר -העיקרי להדרכת מטופלים, על

לטפח מודעות גבוהה לחשיבות הדרכת על הצורך ממצאי המחקר מצביעים : מסקנות

. כמו כן רצוי לגבש מדיניות ברורה בנושא ולהקצות קפהאת הי העלותהמטופלים, במטרה ל

במחקר המשך מומלץ להעניק למטופלים הדרכה מיטבית.  צוותי הסיעודאפשרו למשאבים שי

 לנבא את כמות ואיכות ההדרכה באמצעות גובה האקלים הארגוני. 
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 ההתבגרות-אישית ומיניות בגיל-תקשורת בין
 
 

 קרן מייקל 

 

 לשירותי אנוש, האקדמית עמק יזרעאל החוג
 

 
מין. -ההתבגרות מהווה תקופה הכוללת עיסוק רב במיניות המבשילה ובקיום יחסי-גיל :מבוא

נוער הינם פעילים מינית, ואף נוטים ליטול סיכון בהתנהגותם המינית. כתוצאה, הם -בני

מיני. יצירת -נתפסים כאוכלוסיה בעלת שיעורי תחלואה גבוהים במחלות המועברות במגע

לביצוע,  יםוהכרחי יםלקריטי יםנחשבבטוח ן לגבי מין ומת-ניהול משאאישית ו-תקשורת בין

 .יחסים-זוג המצויים במערכת-מין בין בני-בהקשר של יחסי זהירהלשם נקיטת התנהגות 

, ההתבגרות-אישית ומיניות בתקופת גיל-לבחון קשרים בין תקשורת בין :מטרת המחקר

מינית, -כלפי תקשורת אישית, עמדות-באמצעות שלושה ממדי תקשורת: יכולת לתקשורת בין

מינית בפועל. בנוסף, לבחון הבדלי מגדר ושינויים לאורך זמן בממדי -ניהול תקשורת

 . התקשורת

הזמן הראשונה המשתתפים -נבדקי, כשבנקודת-הנתונים נאספו במחקר אורך תוך :שיטה

(n=707היו בכיתה י"א )  הזמן -בנקודתמכן, -שנה לאחר, ו(0.7, ס.תקן 24.6)גיל ממוצע

 ספר, שנדגמו-עשרה בתימנכללו ארבעים וחמש כיתות י"ב.-משתתפים היו בההשנייה 

 .שיטת האשכולותדגימה הסתברותית בב

אישית קשורה לעמדות חיוביות -קשרים בין משתנים: יכולת טובה לתקשורת בין :ממצאים

דות כן, עמ-מינית בפועל לעיתים תכופות יותר. כמו-מינית ולניהול תקשורת-כלפי תקשורת

מינית בפועל לעיתים תכופות יותר. -מינית קשורות לניהול תקשורת-חיוביות כלפי תקשורת

אישית, עמדות חיוביות -הבדלי מגדר: נערות נמצאו כבעלות יכולת טובה יותר לתקשורת בין

מינית בפועל לעיתים תכופות יותר. שינויים -מינית, וניהלו תקשורת-יותר כלפי תקשורת

הנוער נמצאו כבעלי עמדות חיוביות יותר כלפי -הזמן השנייה בני-דתלאורך זמן: בנקו

 מינית בפועל לעיתים תכופות יותר.-מינית, וניהלו תקשורת-תקשורת

הנוער על -אישית של בני-התקשורת הביןח ותיפ ם ממחישים את חשיבותממצאיה :מסקנות

מו להתנהגות מינית ההתבגרות, במטרה שיתר-ממדיה השונים, בקבוצות נבדלות ולאורך גיל

 זהירה ולשמירה על בריאותם. 
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 פורום דיונים כסוכן דליברציה וכזירת העצמה:
 מקרה הבוחן של סטודנטים בחוג לתקשורת 

 
 

 ורד מלכה
 

 , האקדמית עמק יזרעאלהחוג לתקשורת
 

 
 

בעשורים האחרונים התפתח בעולם המערבי תחום מחקרי חדש, המכונה "תקשורת 

מתמקד בתרומתם הפוטנציאלית של דיונים ציבוריים לחיזוק יסודות  המחקרדליברטיבית". 

פוליטיים, וככזה נושא גם אופי יישומי. -הדמוקרטיה ולקידום מטרות ויעדים חברתיים

התפתחותה של רשת האינטרנט תרמה רבות לאפיקי המימוש של רעיון התקשורת 

הפכו  ם של הפורומים המקוונים. אלההדליברטיבית. בין יישומי הרשת הרלוונטיים בולט מקומ

למוקד של תשומת לב מחקרית מגוונת,אולם חקר מקומם במסגרת הלימודים האקדמיים מצוי 

 בחיתוליו.

חוג במסגרת המתמקד במקרה בוחן ייחודי, הקורס "פורום דיונים", שמתקיים  זה מחקר

ם בפרויקט. סטודנטים מצטייני 53שנה"ל תשע"א השתתפו לראשונה מהלך ב .לתקשורת

עם  פעילות היתה התדיינות מובנית למחצה בפורום מקוון ומפגשים אינטראקטיבייםליבת ה

החוקרת, ששימשה גם כמובילת המיזם, ביקשה ללמוד על חווית ההשתתפות מרצים אורחים. 

בו ועל ההשפעות שניתן לייחס לו, מנקודת מבטם של הסטודנטים.לצורך המחקר נערכו 

 .פרויקטמשתתפים בה 53מבין  54דקות בממוצע עם  75נים בני כ מובבלתי ראיונות 

 מדברי הסטודנטים עולה שחווית ההשתתפות בפורום הייתה, מרבית הזמן, חיובית מאד.

ההתנסות הנדונה בכמה מובנים, החל בטיפוח דימויים העצמי כאנשים  לתפיסתם, תרמה להם

ת החשיבות העצמית כסטודנטים תחושדרך חיזוק , הראויה להישמע חושבים ובעלי דעה

פיתוח וחיזוק הרגלים של צריכת אקטואליה וחשיבה ביקורתית וכלה בתרגול , בחוג

 .יבטים הדליברטיביים הכרוכים בדברההשתתפות ברבי שיח פלורליסטים, על כלל הה

ממצאי המחקר מלמדים שחווית ההשתתפות בפרויקט נושאת פוטנציאל העצמה לדימויים 

ודנטים וליחסם החיובי לתהליכי התדיינות וקבלת החלטות ציבוריים, העצמה העצמי של הסט

שיש לה השלכות גם על תפקודם כאזרחים פעילים בחברה.תרומתה בולטת במישור החינוכי, 

"התיידדות" עם רעיון ההתדיינות  ,עתידית במובן של עידוד המוטיבציה להשתתפות פוליטית

 הציבורית ותרגולו הלכה למעשה. 
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, כמודל לצריכת 5020-.505התפתחות שרותי הבריאות בקיבוצים בשנים 
 שרותי בריאות בחברות שיתוף0

 
 

 מיכל מן
 

 , האקדמית עמק יזרעאלהחוג לסיעוד
 

 
 

מחלות ומוות בתקופת המחקר הוו מקור מאיים על קיום החברה וההתיישבות  :מבוא

, השיתוף וההתיישבות.מצב שדרש הן איימו על ערך כיבוש העבודה בארץ ישראל. השיתופית

כמעט ארבעים שנה בהן התנועה הקיבוצית, צמחה בשנות המחקר, הסתגלות קיומית. 

 .2673קיבוצים בשנת  260 –והתפתחה מקומץ ישובים בשנות העשרה ועד ל 

לתאר ולבחון את התפתחות שרותי הבריאות בקיבוצים בארץ ישראל,  :מטרת המחקר

תוך התבוננות על , ם המדינה, קו2673הראשון ועד  ייסוד הקיבוץ 2620משנת 

שיתופי של הקיבוצים, מרכיבי הסביבה, התחלואה –האינטראקציה בין המבנה האידיאולוגי

 והשרות הרפואי שכלל מרפאות, חדרי חולים, שרות סניטארי ומטפלים.

 איכותנית המקובלת במחקר היסטורי  המסתמך על ניתוח מסמכים ארכיוניים שיטה:

 .  אשוניים ומשנייםר

היחסים בין מוסדות הבריאות לבין המוסדות המיישבים בארץ, היו משמעותיים  :ממצאים

ביותר להתפתחות שרותי הבריאות בקיבוצים.מתח אידיאולוגי בין סיפוק צורכי החברה 

לצורכי הפרט, השפיע על הספקת שרותי בריאות.החיים בחברת שיתוף בעלת אידיאולוגיה 

 מקור למתח בין מגמות קדום לעיכוב בריאות.נת היוו חזקה ומכוו

בחברות בעלות מבנה של  הן בתחום פיתוח שרותי בריאות :מסקנות ותרומות המחקר

 ההיסטוריה של הקיבוצים וההתיישבות בארץ ישראל.  שיתוף ואידיאולוגיה מכוונת,

 

 

 

 PhD*המחקר הוגש כעבודת תזה לתואר 
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 סקתםותנאי הע םרשכ לשיפורבישראל הרופאים  ימאבק
 

 מוטי נצר
 

 , האקדמית עמק יזרעאלנהל מערכות בריאות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיהימ
 

סוגיית שכר הרופאים בישראל עומדת במהלך שנות המדינה במרכזו של דיון ציבורי  :רקע

נרחב. עקב גודלה של מערכת הבריאות בישראל, יחסית לסקטורים אחרים במשק, ולאור 

עלויות השכר שהם אחד המרכיבים בסקטור זה. לצורת התגמול והיקפו  משקלם של

 נודעת,בין השאר, השלכה על ההוצאה לבריאות והשפעה על אופן תפקוד הרופאים.

טוענים שנים לקיפוח ברמת השתכרותם שאינה תואמת, לדעתם, את  הרופאים בישראל

בות שהם משקיעים ההשקעה הנדרשת מהם בהכשרה ממושכת, המאמץ ושעות העבודה הר

בעבודתם. לכן, במערכת הבריאות בישראל קיים מעין מצב מתמשך של סכסוכי עבודה 

 המתבטא בשביתות שנוקטים הרופאים. 

איתור, מיון וסקירת שביתות הרופאים שפרצו במהלך השנים בישראל,  מטרות המחקר:

, לעמוד ולאמוד את הסיבות והגורמים שהביאו לקיומן של שביתות רופאיםאת ולהעריך לנתח 

היקף התופעה, משך השביתות, היקף ומספר השובתים ולבחון ולמדוד את תוצאות 

 השביתות.

: מקורות ראשונייםמחקר איכותני.ייעשה שימוש בכלי מחקר של ניתוח תוכן.  :ת המחקרשיט

דוחות מבקר המדינה שהתייחסו לנושא הנחקר, פרסומי דוחות ועדות ציבוריות שהוקמו 

וחקירת מערכות השכר בשירותי הרפואה והבריאות, פסקי דין שניתנו על ידי בתי  לבדיקה

מקורות הדין לעבוד והסכמי העבודה עליהם חתמו ארגון הרופאים )הר"י( והמעסיקים. 

 : עיתונים יומיים כלכליים :גלובס והארץ/דה מרקר.משניים

היקף ומספר שביתות, המשך זמן , סיבות וגורמים לשביתות רופאיםיתייחסו ל: ממצאים

 הרופאים תוצאות שביתותו מאפייני השביתות, המשתתפים בשביתות

והתוצאות של הסכסוך הנוכחי בהשוואה לתוצאות  מסקנות יוסקו לאור הממצאים מסקנות:

 והישגי הרופאים בסכסוכי העבודה הקודמים ובשביתות רופאים שהתקיימו במהלך השנים.

  6022הסתיים בחודש אוגוסט ו 6022רץ בחודש מאי פהאחרון הרופאים סכסוך  הערה:

אולם, . את שכרם ותנאי העסקתם של הרופאיםהסדיר בחתימה על הסכם עבודה חדש ש

קבוצה גדולה של מתמחים ומומחים שלא הסכימו והשלימו עם ההישגים שהשיגה 

,השבתות ופנייה המשיכו בנקיטת צעדים, עיצומיםההסתדרות הרפואית בהסכם החדש, 

לפיכך מינה בית הדין הארצי במטרה לפתוח את ההסכם ולשנותו. בתי הדין לעבודהל

 בוררים היושבים בימים אלו על המדוכה. 6לעבודה 

בממצאים ובמסקנות  תיפול הכרעת הבוררים.לבוררים שבועיים ימים.בקרוב  בית הדין קצב

 נתייחס לפסק הבוררים. 
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Louis Marshall and the Rise of Jewish Ethnicity in America 
 

 

Matthew Mark Silver 

 

Multi-Disciplinary Studies Department, The Max Stern Academic College of Emek 

Yezreel 

 

Introduction: The aim of the study is to analyze the life of an American Jewish 

leader as a reflection of the major trends that consolidated in the American Jewish 

community, in a forty year era of mass immigration prior to the Great Depression and 

the Holocaust. The subject, Louis Marshall, is a unique figure in Jewish History and 

American History – never before or since has the same individual headed premier 

American Jewish organizations while spearheading civil rights struggles for other 

ethnic groups, and environmental crusades. Despite this prominence, no biography 

has been published since his death in 1929. 

Method: Archival research was conducted in facilities across North America and in 

Jerusalem; the biography is based on documentary research, interviews and synthesis 

of an array of sources pertaining to Jewish History and American History. 

Results: The key processes in Marshall's life – the transition from tension to unity in 

relations between immigrant ("Russian") and established ("German") Jews in New 

York, and the commitment to ethnic self-defense and civil rights lobbying – are 

analyzed as reflections of a broad consolidation of Jewish ethnic identity in the United 

States. 

Conclusion: A distinctive brand of Diaspora politics took shape in the subject's 

communal endeavors 

 

 

 

 

*Louis Marshall and the Rise of Jewish Ethnicity in America will be published by 

Syracuse University Press in fall 2012 
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 שיתוף תושבים כדמוקרטיזציה של התכנון העירוני: 
 תכנון דרך נחל עובדיה בחיפה

 
 

 , .M.A:, ענבר דעבול4, מהנדסת מרסלה רוטשטיין5חביאר סימונוביץ
 7אדר' ורדה ליבמן

 

 החוג לשירותי אנוש, האקדמית עמק יזרעאל1
 מתכננות ערים עצמאיות3,2

 כנון עיר, עיריית חיפהמנהלת המחלקה לת4

 
 

של דרך חדשה לחיבור ציר רכס  , שיזמה עיריית חיפה, מציעה סלילה6220תכנית חפ/ רקע:

נבחר  יחידות דיור.תוואי הדרך המוצעת 2,000הכרמל לחוף הים הדרומי והקמת שכונה בת 

ן על ידי ועדת מומחים ועובר באזור ואדי עובדיה, בקרבת השכונות רמת גולדה, רמת בגי

לציר  שני נתיבים בכל כיוון וכוללת שלוש התחברויות ודניה. הדרך המוצעת בעלת

-בצפיפות לכ דונם 576-בשטח של כשטחי השכונה המוצעת מסווגים ברובן כמגורים הרכס.

 .יח"ד לדונם 3.5

דנה הועדה המקומית לתכנון בתכנית והחליטה לקדם תהליך של שיתוף 6020בסוף  מטרות:

( לאפשר לציבור להביע את דעתו לגבי התכנית 2: שהוגדרו היו המטרות הציבור בתכנון.

טרם המשך קידומה בוועדות התכנון, על מנת לאפשר גיבוש פתרון תכנוני ישים שיאזן בין 

 ( לפתח דיאלוג בין בעלי העניין השונים סביב התכנית והשלכותיה.6האינטרסים השונים.

ו בידי צוות מקצועי חיצוני אובייקטיבי.בשלב הובלת והנחיית התהליך הי שיטת העבודה:

הראשון של התהליך נעשה מיפוי של בעלי העניין בתכנית. אלה כללו את תושבי השכונות 

הגובלות, בעלי המגרשים בתחום התכנית המוצעת, תושבי שכונות אחרות בכרמל וגופים 

היבטים שונים של קיימו סדרת מפגשים מונחים. כל קבוצה למדה לעומק  ירוקים. הקבוצות

 התכנית, זיהתה בעיות בתחומים השונים והציעה פתרונות חלופיים.

הערות עקרוניות לתוואי הדרך, החליטה עיריית חיפה לבחון את בעקבות קבלת  תוצאות:

 החלופה התחבורתית שהוצעה על ידי התושבים. 

העירוני.  שיתוף תושבים בתכנון הינה דרך להשגת דמוקרטיזציה של התכנון מסקנות:

התהליך שהתקיים אפשר שיתוף אקטיבי של הציבור והשפעה ישירה על תהליך קבלת 

 שיתוף ציבור חשובה החלטות תכנוניות ותרם לשקיפות הליכי התכנון. תהליך יישם שיטת

 שלא תמיד מקובלת במוסדות התכנון במדינת ישראל. 

 

 

 

 כנון שיזמה עיריית חיפה.מאמר זה מבוסס על פרויקט יישומי של שיתוף הציבור בת*
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מה בין מוסריות לרב תרבותיות: תוקף ומהימנות של 
 כלי מחקר בינלאומי המודד שיפוט מוסרי

 
 

 4חגית תורג'מןו 5טל כהן-עירית עין
 

 החוג לקרימינולוגיה, האקדמית עמק יזרעאל1
 החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית גליל מערבי2

 
 

ולך ומטשטש בשנים האחרונות הגבול הגיאוגרפי המפריד בין בחברה המערבית המודרנית ה

חברות, ומתפתח שיח סביב היווצרותה של תרבות גלובאלית המלכדת מבחינה ערכית את 

התרבויות השונות. קיומה של תרבות גלובאלית מחייב שותפות והפנמת ערכים 

בחברה.  אוניברסאליים המשליכים באופן אחיד על ההתפתחות המוסרית של האנשים

ההתפתחות רכים אוניברסאליים כמנוף לבחינת המחקר הנוכחי בחן את שאלת קיומם של ע

 המוסרית של האנשים בחברה בכלי מחקר אחידים.

התפתחות מוסרית מייצגת את היכולת של הפרט להעריך מצבים חברתיים כנכונים או 

לפיו, על מנת לשפוט  קוגניטיבי לשיפוט המוסרי-שגויים. קוהלברג, הציג מודל התפתחותי

התנהגות, אדם צריך לזהות את הערכים החברתיים המתאימים ולהעדיפם על פני ערכים 

חוקר בשם לינד פיתח שאלון כמותי המודד את ההתפתחות  40-חברתיים שליליים. בשנות ה

( וקבע קריטריונים תיאורטיים Moral Judgment Test - MJTהמוסרית של הפרט )

שפות ותוקף באופן אמפירי  20-תוקף השאלון. עד היום השאלון תורגם לכשבאמצעותם יבחן 

 עפ"י הקריטריונים האמורים.

בשפה העברית. היות והשאלון  MJT-המחקר הנוכחי בחן את התוקף והמהימנות של ה

מבוסס על הצגת דילמות ערכיות/מוסריות בפני נחקרים, הנחת המחקר הייתה שתוקף 

יעידו על קיומם של ערכים חברתיים משותפים בין ישראל תיאורטי ומהימנות גבוהה 

 סטודנטים. 606למחקרים האחרים שתיקפו את השאלון. השאלון הועבר בקרב 

ממצאי המחקר מעידים על עמידת הגרסה העברית בכל הקריטריונים התיאורטיים שנקבעו 

תרבויות  לתיקוף הכלי. בחינת המהימנות נעשתה תוך השוואת רמת השיפוט המוסרי בין

שונות בחברה הישראלית ובין המדגם הישראלי למדגמים אחרים בעולם. הממצאים הצביעו 

על מהימנות בעייתית הנובעת משונות גבוהה בשיפוט המוסרי של סטודנטים מתרבויות 

שונות בתוך החברה הישראלית ומרמה מוסרית נמוכה של הסטודנטים הישראלים בהשוואה 

המאמר דן בהשלכות התיאורטיות והמעשיות של חוסר  לעמיתיהם בחברות אחרות.

 מהימנות הכלי. 
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 מובחנות עצמית ומסוגלות עצמית הורית
 בקרב אמהות שחוו התעללות מינית בילדות 

 
 

 אורה פלגויעל בוגומולסקי 
 

 האקדמית עמק יזרעאל, התוכנית לתואר השני בייעוץ חינוכי
 

 

לא יעילים  ם משפחתייםשורה לדפוסיהתעללות מינית הינה חוויה טראומטית, הק

(DiLillo&Damashek, 2003  ממצאי מחקרים מעידים שחוויות טראומטיות בגילאים .)

( ושהורים בעלי רמת Cole & Putnam, 1992) ,צעירים פוגעות ברמת המובחנות העצמית

 ,Skowron& Plattמובחנות עצמית נמוכה הינם בעלי פוטנציאל גבוה להתעללות בילדיהם )

(. מחקרים מועטים בלבד בחנו את השפעת ההתעללות המינית בילדות על רמות 2005

המובחנות העצמית והמסוגלות ההורית, וטרם נבחן הקשר בין שני מימדים אלו בקרב 

אמהות שחוו פגיעה מינית. לפיכך, מטרתו של המחקר הנוכחי היא להשוות בין אמהות שחוו 

ת שלא חוו התעללות, ברמת המובחנות העצמית התעללות מינית בילדותן לבין אמהו

והמסוגלות העצמית ההורית וכן לבדוק את הקשר בין שני המימדים ההוריים. השערת 

המחקר הינה כי ימצאו הבדלים בין אמהות שעברו התעללות מינית בילדות לבין אמהות שלא 

 המסוגלות ההורית.ות המובחנות של העצמי וברמ התעללות עברו

אמהות, שחוו  77לו שתי קבוצות של אמהות: בקבוצה הראשונה השתתפו במחקר נכל

אמהות שלא חוו התעללות. מניתוח  65התעללות מינית בילדותן ובקבוצה השנייה השתתפו 

הנתונים עולה כי רמות המובחנות העצמית והמסוגלות ההורית של אמהות שחוו התעללות 

הביקורת. כמו כן נמצא קשר חיובי בין מינית נמוכות בהשוואה לאלו של אמהות בקבוצת 

רמות המובחנות העצמית והמסוגלות העצמית ההורית. הממצאים מחזקים את התיאוריה 

 ( לגבי העברה בין דורית של דפוסים משפחתיים. 2643) Bowenהמשפחתית של 

 

 

 

 

 תקציר זה הינו תקציר מחקר מסכם של עבודת גמר בהנחייתה של דר אורה פלג.* 
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ות התאמה לשינויי אקלים בישראלעלוי  

 
 

 :,4ומרדכי שכטר 4, אילת דוידוביץ5,4רחל רוסלנה פלטניק

 

 , האקדמית עמק יזרעאל,לכלכלה וניהול החוג1
 , אוניברסיטת חיפה,בישראל להיערכות לשינויי אקליםמרכז הידע 2

 הבית ספר לקיימות, המרכז הבינתחומי, הרצליי3
 

 

ע על הכלכלה העולמית בכלל ועל הכלכלה הישראלית בפרט. שינויי האקלים עלולים להשפי

עלויות התאמה, הפחתה ונזק של שינויי האקלים קשורות האחת בזולתה. ככל שצעדי 

התאמה נרחבים יותר, כך הנזק קֶטן וקטן הצורך בצעדי הפחתה. מאידך ככל שההפחתה 

נות. קיימים מספר רחבה יותר, השינויים האקלימיים פחות דרסטיים ועלויות התאמה קט

מחקרים אשר אומדים את הנזק הכלכלי של שינויי אקלים ללא פעולות הפחתה ו/או התאמה 

ומצביעים על שינויים בתוצר העולמי הגולמי בהתאם לשינוי הצפוי בטמפרטורה הממוצעת. 

לשנה עד סוף  2-5% -לשנה במחצית המאה הנוכחית וגדל לכ 0.5% -נזק זה נאמד בכ

 ולאחריה.  המאה הנוכחית

המחקר הנדון סקר בהרחבה ספרות מדעית שמטרתה להעריך עלויות כלכליות של התאמה 

לשינויי אקלים. נמצא כי קיימת פעילות מחקרית ענפה להעריכה כלכלית את פעולות 

ההתאמה ברמה העולמית. אולם מרבית המחקרים מעריכים עלויות התאמה ברמה 

ברמה של מדינה וענף. לרוב, מחקרים אלה באים אגרגטיבית או לפי אזורי פיתוח ולא 

להצביע על עלויות התאמה גבוהות במדינות מתפתחות ביחס למדינות מפותחות. על כן 

קשה ללמוד מספרות זו על עלויות התאמה הצפויות למדינה מפותחת קטנה כמו ישראל. 

;חסרים בנושאי הערכה אמפירית של עלויות ההתאמה בישראל נמצאו פערי ידע נרחבים

ענפיים; מחקרים כמותיים מבוססי מודלים של אסטרטגיית התאמה;וחקירת -מחקרים כלכליים

 הודאות בתופעת שינוי האקלים והשפעתו על הערכות העלות ובחירת המדיניות.-נושא אי

 

 

שהוגש למשרד  מבוסס על דוח ראשון של מרכז הידע להיערכות לשינויי אקלים בישראל*

 .2111ר הגנת הסביבה, ספטמב

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWh

ho=Articals^l6990&enZone=israel_climate_changeat=Object&enDispW 

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals%5el6990&enZone=israel_climate_change
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals%5el6990&enZone=israel_climate_change
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Background: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a sleep-related breathing 

disorder characterized by excessive daytime sleepiness, accidents and high medical 

expenses. The first line of treatment for OSAS is continuous positive airway pressure 

(CPAP). The study examines attitudes and beliefs as well as physiological and 

sociodemographic factors affecting OSA patients' decision whether or not to purchase 

a CPAP device. 

Methods: In the first stage, 83 subjects completed self-administered questionnaires 

prior to sleep examination (polysomnographic study; PSG). The questionnaires 

related to sleep habits, sleep disorders, questions organized around health belief 

model (HBM) concepts, socio-demographic information, health status and PSG 

examination. In the second stage, 3 months later, 50 OSAS patients were interviewed 

by telephone, which included questions about their reasons for purchasing/not 

purchasing the CPAP device.  

Results: Only 48% of the OSAS patients purchased the CPAP device. The significant 

factors positively affecting the decision included higher levels of physiological factors 

such as BMI and respiratory disturbance index, higher income levels, and higher 

levels of knowledge about OSAS.  

Conclusions: Individuals who are more aware of their own health condition, are 

better informed about OSAS and have higher incomes are more likely to purchase the 

device. We suggest reducing the level of co-payment and providing patients with 

more information about the severe effects of OSAS.  

 
 
 

*This study was published in 2011 in The Israel Medical Association Journal 

(IMAJ), 13, 413-419. 
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Introduction: Human judgments are systematically affected by various biases and 

distortions. The main goal of our study is to analyze the combined effects on the 

mechanism of stock market decision-making of five well-documented behavioral 

biases: (i) Disposition effect (investors' tendency to sell stocks that gained value and 

to hold on to stocks that lost value); (ii) Herd behavior (behavior of an investor 

imitating the observed actions of others or the movements of market); (iii) 

Availability heuristic (phenomenon of determining the likelihood of an event 

according to the easiness of recalling similar instances); (iv) Gambler's fallacy 

(incorrect belief in negative autocorrelation of non-auto correlated random 

sequences); (v) Hot-hand fallacy (incorrect belief that certain random sequences may 

in fact be non-random, and therefore, positively auto correlated). 

Methods: We conduct an extensive online survey involving both professional 

portfolio managers and non-professional stock market investors. Survey questions are 

designed in order to detect the magnitude of each of the biases exhibited by each one 

of the participants. 

Results: We document that all the cross-sectional correlation coefficients between the 

biases are positive and highly significant for both professional and non-professional 

investors, being higher for more experienced investors.  

Conclusions: Our findings imply that if an investor accepts certain intuitive decision-

making technique, she will probably not reject other techniques, as well, and that 

experienced investors behave more consistently, or in other words, are more likely to 

decide for themselves if they rely on simplifying decision-making techniques, in 

general, or reject all of them. 

 

*Original research paper submitted to the Journal of Economic Psychology. 
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John Bunyan reads the Bible 
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By the mid-1600s the validity of translations of the Bible from the original Hebrew, 

Greek, and Latin into vernaculars was no longer questioned. Indeed, a number of 

translations into English were available to John Bunyan. Yet Bunyan's literacy 

differed from that of a majority of clergymen at the time: the latter had some 

proficiency in the classical languages, while Bunyan did not.  

Bunyan looked to the sacred text for enlightenment both as to this world and the 

world to come. In his daily reading and meditating on biblical texts he sought hints of 

his own future: whether he was numbered among the saved or the reprobate. He found 

in the various biblical literary genres—poetry, tales, dialogues, historiography, 

wisdom collections—reliable, illuminating depictions of human life, both in terms of 

past history and as to how one should conduct one's daily interactions with others.  

The Joseph of Genesis served Bunyan as a moral examplar in his willingness to speak 

truth to power, even when the act of speaking exacts a heavy personal price. 

Similarly, reading of Esau—one who is duped into selling his birthright and then 

cheated out of his father's blessing—increased the preacher's already unbearable fear 

as to his own salvation. 

  

 

 

 

 

 

 

 

* This paper has been accepted for inclusion in The Oxford Handbook of the Early 

Modern Bible. 
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       This study examines how Information Systems Engineering School students understand     

       the mechanism of exception handling. The main contributions of this paper are as      

       follows: we provide an analysis tool to measure the level of understanding of an  

       exception handling mechanism based on the SOLO taxonomy; we construct a     

       questionnaire which includes questions referring to different levels of understanding; we    

       classify and analyze the students' responses to the questionnaire in order to determine   

       their level of understanding of the mechanism. The aim of this study was to examine the    

       level of understanding of novice programmers concerning the exception handling  

       mechanism in Java. For that matter, the students had to fill out a questionnaire in which  

       understanding of the exception mechanism was required. In addition informal interviews  

       were conducted with some of participants. The results obtained reveal that only a few  

       participants demonstrated the highest level of understanding of the exception  

       mechanism. The participants had difficulties in utilising the advanced exception handling  

       mechanism, and in exhibiting a high level of understanding. The students’ utterances  

       collected during the interviews were classified into the following categories: perceptions  

       concerning the necessity of the exception mechanism; perceptions concerning the  

       complexity of the exception mechanism; and issues concerning the development  

       environment. Most of the study participants were not familiar with all the possibilities  

       encompassed by the exception mechanism, and so were not able to use them properly.  

       They demonstrate basic knowledge of this mechanism.  

 

 

 

 

     *Submitted to the Transactions on Computing Education (TOCE) 
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Introduction: With the increasing demands on teams in the health industry team 

effort to accomplish the team task may not be enough. Rather, team learning may be 

introduced. However, there may be a conflict between immediate actions (hard 

working), and a long term learning through feedback on performance and planning 

(working smart). The purpose of the present study was to study the interaction effect 

of team effort and team learning on team performance (the quality of the medical care 

provided by primary health care team to its Diabetic 2 patients) and test our 

hypothesis that team learning is necessary for team effort to affect team performance.  

Method: Participants in this study were management teams of 61 primary health care 

clinics of a large scale health care organization that has been implementing a 

managerial information system which provides feedback information on the clinic 

performance on certain indices. The percentage of diabetic 2 patients who took 

preventive diagnostic tests served as a key health care performance measure. 

Results: Using logistic regressions the results showed a significant interaction effect 

of team learning and team effort on the clinics’ performance, meaning that working 

hard leads to better performance only in clinics that also work smart by implementing 

team learning processes.  

Conclusions: Our research points to the necessity of team learning and thus support a 

proactive approach for treating chronic diseases.  
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Introduction: The Health Belief Model (HBM) developed is a systematic method to 

explain preventive health behavior in terms of certain belief patterns. Previous studies 

have not focused on the factors affecting the health beliefs and attitudes of 

individuals. Our study fills this void and examines the factors that shape individual 

health beliefs and attitudes toward influenza and the influenza vaccine. 

Methods: using questionnaires, we examine the impact of past experience with 

influenza and with the influenza vaccine on four categories of the Health Belief 

Model: beliefs about susceptibility to contracting influenza, severity of illness, 

perceived benefits of the vaccine in preventing influenza, and perceived barriers to 

getting vaccinated. The study population comprised of 616 employees at different 

workplaces in Israel.  

Results: indicate that individuals who took flu shots in the past perceived higher 

levels of benefits from the vaccine and lower barriers to getting the vaccine than those 

who had not been vaccinated. In addition, those who had influenza over the last two 

years exhibited higher levels of perceived susceptibility and lower levels of perceived 

benefits from the vaccine. 

Conclusions: These results imply that an individual's health beliefs regarding the flu 

vaccine can be changed as a result of accumulated experience with the illness and the 

vaccine. Therefore, recommendations for first-time vaccination may have 

implications on decisions to be vaccinated over the long run.  

 

 

*Accepted for publication in the Journal of Health Education & Behavior.  
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 האם מתקיימת בישראל כלכלת בחירות
 

 

 טל שחור
 

 , האקדמית עמק יזרעאלהחוג לכלכלה

 

ופה קיימת טענה לפיה ממשלות נוטות לנקוט צעדים שיביאו לשיפור מצב האזרחים בתק

שלפני הבחירות, בתקווה שדבר זה יגרום לאזרחים להצביע עבורן. מדיניות זו )שתקרא להלן 

כלכלת בחירות( עלולה להיות מזיקה לכלכלה הלאומית, שכן שיפור זמני במצב האזרחים, 

עלול להביא לנזק מתמשך במצב המשק. התנהלות כזו שקולה מבחינות רבות לתשלום 

יחשב לאחד ממאפייני השחיתות השלטונית. לכן קיומה של כלכלת שוחד לבוחרים, ויכולה לה

בחירות הוא אחד המרכיבים אשר יכול להצביע על רמת השחיתות במדינה. מחקרים שבדקו 

אם קיימת בישראל כלכלת בחירות, מצאו שבעבר התשובה הייתה חיובית. מטרת מחקר זה 

 2630יום. המחקר כולל את השנים היא לבדוק, האם מדיניות של כלכלת בחירות קיימת גם ה

מערכות בחירות. תוצאות המחקר מצביעות על כך, שהשימוש  20, תקופה בה היו 6022עד 

(, 6006בכלכלת בחירות בישראל הולך וקטן, כאשר בשלושת המערכות האחרונות )מאז 

אל נראה שאין כלכלת בחירות כלל. תוצאות אלה יכולות להצביע גם על השינויים שחלו בישר

 ברמת השחיתות בשנים האחרונות. 

 



 41 

Promotions in the Israeli Public Sector from Managers’  

and Workers’ Point of View. 
 

 

Moshe Sharabi 

 

Department of Sociology and Anthropology, The Max Stern Academic College of 

Emek Yezreel 

 

Introduction: Promotions are a sensitive, emotionally loaded subject. The paper 

presents findings of a research examining the perceptions regarding promotions of 

employees in the public sector from the managers’ and the workers’ point of view. 

Method: A questionnaire containing a series of factors related to promotion was 

conducted on 166 employees from public governmental agencies in several 

geographical locations (the center and the north of Israel). From the 166 employees 

141 were workers and 25 managers. 

Results: While managers rank success in projects/ missions at work as the most 

important factor influencing promotion, followed by education, experience, tenure 

and multi-disciplinary knowledge, the workers rank politics as the most important 

factor influencing promotion, followed by pressure on the supervisor, tenure, success 

in projects/ missions experience and experience. 

Conclusions: Global competition, together with the privatization process of the 

public sector in western countries, requires increasing efficiency of organizations, and 

obligates management to focus on improving the way in which promotions are 

determined. In addition to that, the increased sensitiveness to employees 

discrimination and moral issues in promotion decisions, cause more and more Human 

Resource managers today, to consider the promotion processes as the main issue in 

Corporate Social Responsibility.  
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The phenomenon of mergers and acquisitions is an ancient one, yet it has gained 

considerable momentum in recent years. It has taken root in Israel, as well, as local 

companies utilize merging as a strategic means for promoting growth and efficiency. 

The information granted to investors undergoes three main events: rumor of the 

merging, the declaration of the merger, and its execution. In this article, the merger 

phenomena in the Israeli market are examined from a different angle. This research 

attempts to characterize each event using two examinations: in the first, the 

differences in abnormal returns between the different stages are examined, for both 

acquiring and target firms. In the second assessment, the dependence of abnormal 

returns on the number of days between declaration and execution is examined, for 

both types of firms. The results of the first examination revealed that acquiring 

companies face negative abnormal returns, while target companies face positive 

abnormal returns during the days of the events. The second examination exposed a 

certain investor predilection for different time ranges – i.e., investors favor mergers 

that are executed in the medium and long-terms as opposed to short-term ones.  

 

 

 

 

 

 


