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 חוברת תקצירים
  



 ב 

 
 

 אהוד מנור/ברוש
 

 ואני ראיתי ברוש

 שניצב בתוך שדה מול פני השמש

 בקרה, בחמסין

 .אל מול פני הסערה

 

 על צידו נטה הברוש

 .לא נשבר את צמרתו הרכין עד עשב

 מול הים, הנהו

 .קם הברוש ירוק ורם

 

 לבדו, הנה ברוש

 .מול אש ומים

 לבדו, הנה ברוש

 .עד השמיים

 .לבדו איתן, ברוש

 לו רק ניתן ואלמד

 .את דרכו של עץ אחד
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 הקדמה

יריד המחקר של המכללה האקדמית עמק יזרעאל מתקיים זו השנה התשיעית 

מקרוב את מגוון תחומי המחקר  ביריד מתאפשר לחברי הסגל להכיר. ברציפות

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

 . מחקריים עתידיים במכללה

 

המרוכזים בחוברת זו , לוועדה המארגנת הוגשו השנה תקצירים מתחומי עניין מגוונים

יתופי פעולה ביריד מוצגות עבודות שהן פרי ש. ב של שמות המחברים-לפי סדר א

וכן עבודות משותפות של חברי סגל עם , יצירתיים בין חברי סגל מחוגים שונים

 .סטודנטים מצטיינים וסטודנטים לתואר שני

 

, עליזה שנהר' לפרופ, נשיאת המכללה, אריאלה לבנשטיין' תודתנו נתונה לפרופ

 . עיוכן לכל הצוות במכללה שהשתתף בארגון והפקת יריד המחקר התשי ,רקטור

 

 :ועדת יריד מחקר

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

 (מרכזת הועדה)עינבל גרנוב ' גב, מיכל שמיר' גב, בלדרמן -שמיר
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 להזמינך שמחה יזרעאל עמק האקדמית

 התשיעיליריד המחקר 

 רעאלהאקדמית עמק יז בקמפוסיתקיים ש
  3202.5.9ג "תשע, אייר' כט חמישיביום 
 0555 אודיטוריום, . תכליתי רב יןיבבנ

 :יום סדר

  קל וכיבודהתכנסות        0:95 -3:55    

   מחקר יריד ועדתר "יו, שוש שהרבני' פרופ: דברי ברכה       0.:3:55-3 

 יזרעאל עמק האקדמית יאתנש, אריאלה לבנשטיין' פרופ: דברי פתיחה                        

 לתקשורת החוג, כהן עקיבא' פרופ      5:55.-0.:3

    "?האם יש בכלל כפר גלובאלי: חדשות חוץ בטלוויזיה"      

 מושב ראשון        55:..-5:55. 

 ולפסיכולוגיה לחינוך, ההתנהגות למדעי החוגים, בראל אפרתר "ד:  המושבר "יו 

 אנוש תילשירו החוג, מייקל קרןר "ד  
 "ניתוח רוחבי ואורכי: נוער-סטאטוס מיני והתנהגות מינית מסתכנת בקרב בני"      

 

 חינוכי בייעוץ שני לתואר התכנית, פלג אורהר "ד    
 "ציפיות אקדמיות של הורים כמשתנה מתווך בין מובחנות עצמית וחרדת בחינות"    

 

 בריאות מערכות למנהל החוג, ר אליעוז חפר"ד   
 "מהאתמול אל יום המחר -אל למידה מתוקשבת ( חינוך תוך שירות" )חתש"-מ"   

 הפסקה   95:..-55:..

 מושב שני   0.:9.-95:..

 החברה במדעיתחומי -הרב והחוג  לתקשורת החוג, ניר בינהר "ד:  ר המושב"יו 

 החברה במדעיתחומי -הרב והחוג המדינה למדע החוג, ר חנן רייך"ד    
 " 359.-3.0.אוסטרליה  –יחסי ישראל "

 ואנתרופולוגיה ולסוציולוגיה ניהוליות מידע למערכות החוגים, יוני מזרחי' פרופ  

 "מיפוי מופעי השפה הערבית באתרי אינטרנט נבחרים של המגזר הציבורי בישראל"   

 וניהול לכלכלה החוג, רגב-ר שרון טייטלר"ד   
 "ל על בחירת יעדי נסיעה"בנסיעות לחול החשיפה לטרור וניסיון  קודם שההשפעה "   

 
 לתקשורת החוג, אריאל ירוןר "ד בהנחיית מצטיינים. א.ב פרויקט, כרמל עופר מר   
 "מדיהבהסטת צפייה בזמן ו: שינויים בהרגלי הצריכה"   

 
 ארגוני וייעוץ לפיתוח התוכנית, סביליה-הלנה דה' פרופ   
 ("IRISפרויקט )תוח תהליכי בינאום יעמק יזרעאל לגבי פתפיסות סגל אקדמי וסטודנטים באקדמית "   

 
   

 דיון '  דק 1ולאחריה ' דק 51כל הרצאה תמשך * 



 ה 

 תוכן עניינים
 

 עמוד :שם המרצה

 .  היחידה ללימודי אנגלית – גריבי יעל-ושפיר אדרי שרית

 . החוג לפסיכולוגיה והחוג לתקשורת –תירוש מיכל -אלון

 9 לקרימינולוגיה החוג –טימור אורי וכהן גליה , רונאל נתי, אתי אלישע

 4  החוג למדעי ההתנהגות –אלדר רות -אנגל

 0 חינוך ופסיכולוגיה, החוג למדעי ההתנהגות –ארנון צחי ושיף אלעד 

 6 החוג לכלכלה וניהול -רגב שרון וטילמן אבי -טייטלר, דוד ניסים-בן

 5 אנוש לשירותי החוג –נה ר ופייגיןציון  ברנץ

 0  החוג למדע המדינה -גוטפלד ארנון 

 3 החוג לשירותי אנוש –גוסינסקי רוחמה 

 5. החוג למינהל מערכות בריאות -צפריר שי ודולן שמעון , גור אמית

 ..  החוג לחינוך –דור אוסנת 

 .. החוג למינהל מערכות בריאות החוג לסיעוד ו –הלפרין עפרה ושמי גליה 

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

 אנוש

.9 

 4. החוג למדע המדינה –נחמיאס דוד ורוזנטל מעוז, זובידה הני

 0.  החוג למנהל מערכות בריאות - בתיהר 'מגו אהרוני יואל, רשפון שמואל, חפר אליעוז

החוג , החוג לכלכלה וניהול - סביליה הלנה-דהו ששו שהרבני, טייטלר רגב שרון

  לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והתוכנית לתואר שני בפתוח ויעוץ ארגוני

.6 

 5.  החוג למדעי ההתנהגות והחוג לחינוך –עמירם מעייןויגיל דוד 

 0.  החוג למערכות מידע ניהוליות -ידין אהרון ולביא אילנה 

 3. החוג למדע המדינה –יצחק אורן וגלבוע איתן 

 5. החוג לתקשורת - ציפי ישראלי

 .. החוג לתקשורת –כרמל עופר ואריאל ירון 

 .. החוג למדע המדינה –פרץ חדווה -יצחק יוסי ווינרסקי, כרמלי אברהם

 9.  החוג למערכות מידע ניהוליות -לביא אילנה וידין אהרון 

 4. החוג לשירותי אנוש – ליבנה יעל

נגר פליקס ורום , פרידה סימונשטיין, עקיבאכהן , סביליה הלנה-דה, אריאלה ןלבנשטיי

  IRIS פרויקט –זוהר 

.0 

 6.  החוג למדעי ההתנהגות והחוג לחינוך – ואלקובי שירן לופי דובי



 ו 

 5. החוג למנהל מערכות בריאות -כראל רפאל ובלום נאוה , ליאני גלית

 0. לחינוך למדעי ההתנהגות והחוג וגהח –כהן מיכל -לפלר נעם ודולב-לפידות

החוג למדעי   -נסרין  וקייס נוהא' חאג, דניאלהאריאלי , ויקטור פרידמן, נעם לרלפ-לפידות

 למחקר המרכזו לסיעוד החוג, ואנתרופולוגיה לסוציולוגיה החוג, ההתנהגות והחוג לחינוך

  חברתי ולצדק פעולה

.3 

 95  ואנתרופולוגיה לסוציולוגיה והחוג וליותניה מידע למערכות החוג  - יוני מזרחי

 .9  החוג לשירותי אנוש –מייקל קרן 

 .9  לתקשורת החוג - אילתלוי -וחן רות אבידר, ירון אריאל, ורד מלכה

 99 החוג ללימודים רב תחומיים –מרקס חן 

 94 החוג לפסיכולוגיה -ישינסקי אורנה 'וצמור יערה ,  אסנת נקסון

 90  בריאות מערכות למנהל החוג - מיכל איזנברג-רידה ומשיחפ סימונשטיין

החוג לסוציולוגיה  –ליבמן ורדה ודעבול ענבר , רוטשטיין מרסלה, סימונוביץ חביאר

 והחוג לשירותי אנוש ואנתרופולוגיה

96 

 95 חינוכי בייעוץשני  תוארהתכנית ל –דב חן -דויטשודן אורי , פלג אורה

 90 ירותי אנושהחוג לש –קדרון אביב 

 93 החוג לכלכלה וניהול  –אנדריי קודריאבצב

 45 החוג לתקשורת –קמה עמית 

 .4 החוג ללימודים רב תחומיים –רוזנברג פנינה 

 .4 ההתנהגות למדעי החוג –אלון  רז

 49 החוג לפסיכולוגיה  -אוליה זיסברגאורי ו דן, רז סיוון

 44 החוג למדע המדינה –רייך חנן 

 40  החוג למנהל מערכות בריאות והתוכנית לתואר שני בפתוח וייעוץ ארגוני - שרית יץרשקוב

 46 החוג לכלכלה וניהול  –שחור טל 

 45 החוג למדעי ההתנהגות –ורשט דפנה -שיר

 למחקר המרכזו לפסיכולוגיה החוג -שינסקי אורנה 'וצ מיקל קל, חיימוב איריס, יואל שפרן

 חברתי ולצדק פעולה

40 

 43  החוג לכלכלה וניהול -ורנר  ינגרכשו פלוריאן הרי, נואלמע הבומז, נעמי מונדרר-שקד

 05  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה –שרעבי משה 

 .0 החוג למדע המדינה –מן אסף 'תורג
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 שילוב אמנויות בתהליך ניתוב לשוני פיזיולוגי
 
 

 .גריבי-שפיר יעל, .אדרי שרית
 

 יזרעאל עמק האקדמית, אנגליתללימודי  היחידה1
M.A2 ו וייעוץ  בפסיכותרפיה-N.L.P Trainer , רטרמכללת 

 

 

פ זוהי גישת התערבות "נל(. ניתוב לשוני פיזיולוגי)פ "נל-מאמר זה עוסק בשילוב אמנויות בגישת ה

להסתגלות טובה , המתמקדת בשימוש בשפה במטרה לסייע לאדם להגיע למודעות עצמית גבוהה

המצביעות על , פ הגדרות רבות"לנל. בים רגשיים מגוונים ולשיפור התקשורת הבין אישיתיותר למצ

, כך שזו אינה שיטה אחת אלא  אפיסטמולוגיה ומתודולוגיה ליצירת מודלים של מצוינות בתחום הידע

זוהי שיטה המבוססת על למידה ממצוינות ומהצלחות . התקשורת ומערכות יחסים, הלמידה

פ מיחסת חשיבות ראשונה "נל-ההתערבות בשיטת ה. ישם ידע זה במגוון תחומיםכשהמטרה היא לי

במעלה לשימוש במרכיבי השפה הבאים לידי ביטוי בבחירה האינטואיטיבית של המילים לתיאור 

נמצא כי , במהלך העבודה על מעגל החוויה. מחשבות והתנהגות, מעגל החוויה המורכב מרגשות

. ות המונחים לחלק הרגשי בהשוואה לחלק ההתנהגותי והמחשבתיקיימת דלות מילולית בהתייחס

תאפשר למונחה מרחב ביטוי גדול  פ"נל-הנחת היסוד של מאמר זה היא כי שילוב אמנויות בגישת ה

מתן אינטרפרטציה אישית ליצירות מתחום השירה והאמנות . יותר וגמישות רגשית רבה יותר

פ לאתר דקויות רגשיות "נל-יאפשרו למונחים בגישת ה ,וכן עיסוק בכתיבת שירה וציור הפלאסטית

בוחן , פ"מאמר זה סוקר בקצרה את הספרות מחקרית לגישת הנל. ולהתייחס אליהן באופן מלא יותר

את התייחסותם של אמנים שונים להיבט הטיפולי של אמנותם ומציג חקר מקרה המדגים שימוש 

 .פ"באמנות כחלק מתהליך הנל
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 ?וחדשות ילדים, הורים

 תפיסות של הורים וילדיהם לגבי צריכת חדשות על ידי ילדים

 

 

 תירוש-מיכל אלון

 

 יזרעאל עמק האקדמית, ולפסיכולוגיה לתקשורת החוגים

 

מדיניים ואזרחיים ועל , אנר החדשות השפעה על הידע של ילדים לגבי נושאים פוליטיים'לז

תרומה חשובה להתפתחותם של אזרחים אנר 'מכאן שלז. תפיסותיהם לגבי מעורבות חברתית

 .וכן לשימור הדמוקרטיה, מעורבים ומתעניינים בנושאים פוליטיים וחברתיים, הבקיאים

ספרות מחקרית ענפה מדגישה את ההשפעות השליליות של , בצד התרומה של החדשות, עם זאת

, לכן. ואחריהואת הקשיים עמם מתמודדים ילדים בעת צפייה בחדשות , צריכת חדשות על ילדים

 . או למנוע מהם את החשיפה לנושא, הורים עשויים להתלבט האם לעודד את ילדיהם לצרוך חדשות

המשפיעים על צריכת התקשורת , מאחר שהורים מהווים סוכני סוציאליזציה מרכזיים עבור ילדיהם

ידי ילדיהם  ניתן לשער כי דעותיהם לגבי צריכת חדשות באופן כללי ולגבי צריכת חדשות על, שלהם

המחקר הנוכחי חקר השערה זו וניסה לעמוד על . תשפיע על יחס הילדים לתחום, באופן ספציפי

 .הקשרים בין תפיסות הורים לבין תפיסות ילדיהם לגבי צריכת חדשות

. שנים וילדיהם על תפיסותיהם לגבי צריכת חדשות 8-51הורים לילדים בגילאי  61במחקר נשאלו 

קשר חיובי בין תפיסותיהם של ההורים לגבי צריכת חדשות לבין תפיסות  הממצאים מעידים על

כגורם , ממצאים אלה מצביעים על החשיבות של חינוך ביתי לצריכת חדשות. ילדיהם לגבי אותו נושא

 .שיכול להשפיע על תהליכי הסוציאליזציה הפוליטית של הילדים
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What do our clients say? Residents' perceptions of recovery in Retorno – 

 A Jewish therapeutic community 
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3
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1Department of Criminology, Bar-Ilan University 

2Department of Criminology, The Max Stern Yezreel Valley College  
3Department of Criminology, Ashkelon Academic College 

 

 

Introduction: Resident's perceptions of recovery in a therapeutic community (TC) have long 

been of interest to researchers and addiction practitioners. This study aims to continue this 

course of research in a therapeutic community in Israel. In particular, the current study aims to 

present subjective perceptions of recovery of the clients in Retorno, a Jewish TC, using a 

qualitative phenomenological study design.  

Method: The participants were 21 clients from the adult and youth community in Retorno, 

who underwent an in-depth, semi-structured, individual interview.  

Results: The findings cover two main themes: (a) the properties of treatment that the clients 

specified as significant to their recovery; and (b) the expressions of change in the clients' lives 

during their recovery. The findings highlight the importance of unconditional acceptance and 

caring during therapy, along with additional spiritual values that might challenge clients.  

Conclusions: Research findings represent the emerging positive criminology perspective that 

inspires the separation–unification vector of clients with some progress toward greater 

unification in the social, individual, and spiritual dimensions. 

 

Submitted to Journal of Addiction Research and Therapy. 
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הומניזם ואקזיסטנציאליזם אל  ,מפסיכואנליזה ,"מוחלט"זיקת הערכים אל ה
 "פסיכולוגיה הרוחנית"ה

 

 

 אלדר-רות אנגל

 
 האקדמית עמק יזרעאל ,מדעי ההתנהגותל החוג

 

ביחס שהתעוררה  הבעייתיותאת  ,תעיוני – תפילוסופימפרספקטיבה ,מכוון לבחון  הנוכחי חקרהמ

צמיחתה של הפסיכולוגיה כמדע והמענה שניתן לכך במסגרת הפסיכולוגיה עם  "ערך"משמעותו של הל

המטרה היא לעמוד על השינויים שהתרחשו  .יסטנציאליתזההומניסטית והאק, הפסיכואנליטית

בפסיכולוגיה בניסיונותיה לשלב את הערכים בתחומה ואת המחדל והחרדה הקיומית שבאו בעקבות 

פסיכולוגיה "מהווה רקע לצמיחת הזרם החדש בדמותה של ה השערת החוקר היא שהתפתחות זו. כך

 .בפסיכולוגיה" הרוחנית

 קירקגארד ופרום, בובר   תכנים מתוך כתבימתבססת על  "פסיכולוגיה"הו "ערכים"הההתנגשות שבין 

   .אותו הדיחה הפסיכולוגיהבקיום האל  תמוחלטותם כמעוגנ ם אתתפיסתו

מיוחדים לזרמי הפסיכולוגיה  ,יב מרכזי בקיום האדם והחברהכרכ, "ערך"הבניית התוכן ומשמעות ה

. יסטנציאליזםזההומניזם והאק, פסיכואנליזהבהתבסס על ה, במסגרת המחקר, השונים ומובאים

אנו . הביקורת כנגד תפיסתה של הפסיכולוגיה את משמעות הערך מוצגת בהתבסס על סארטר וקאמי

שנותר ללא אלוהים ומבלי שהפסיכולוגיה סיפקה תוכן מוצאים אצלם את המלכוד הסיזיפי של האדם 

 .ומשמעות לקיומו

מוצגת כגורם  הבוקע מתוך הזרמים הקיימים בפסיכולוגיה ומשלובת  עם " פסיכולוגיה הרוחנית"ה

. רוחני  -כדרך לספק מענה לצרכיו הפסיכולוגיים בשילוב עם קיום ערכי  המרקם הרוחני שבקיום האדם

מסכם את עיקרי , בין השאר, אלדר אשר-הנו מתוך תכנים שבספרה של אנגלסיקורה של גישה זו 

 . תפיסתם של פסיכולוגים ופילוסופים בתחום
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 המיועדות לנשים היפנוטי תסריט לבניית סיסטמתית גישה
 בשד לגידולים ניתוח לעבור 

 
 

 .שיף אלעדו .,.ארנון צחי
 

  האקדמית עמק יזרעאל, לוגיהופסיכו חינוך, ההתנהגות למדעי החוגים1
 חיפה , הרפואי בני ציון המרכז2

 
 

 של יעילותה נבחנת בהם מחקרים. ההיפנוטי(סקריפט) התסריט עומד בהיפנוזה הטיפול ביסוד

 של אישית הבין השונות את להקיף כדי מספיק רחב בתסריט שימוש עושים, היפנוטית התערבות

 התהליך מפורט לא המחקרים ברוב. הטיפולי האפקט את צורלי כדי מספיק מדויק זמנית ובו, האנשים

 וחוקרים מטפלים המנחה מוגדרת שיטתיות הרפואית בספרות ואין ההיפנוטי התסריט ליצירת שהביא

 במהימנות פגם להוות עלולים תסריט יצירת בתהליכי סטנדרטיזציה העדר. תסריט לפתח כיצד

 .בנושא הנחיות רשותונד בהיפנוזה מחקרים של והחיצונית הפנימית

 הכנה היתר בין מתבצעת, שבישראל ציון בני הרפואי במרכז אינטגרטיבית רפואה שירותי במסגרת

 תהליך התרחב האחרונות השנתיים במהלך. ארנון צחי' דרי "ע, היפנוזה באמצעות ניתוח לפני

 תהליך בנינו, אלו לנשים ההיפנוטי התסריט יצירת לצורך. בשד גידולים עם לנשים גם לניתוח ההכנה

 סרטן בנושא ספרות קריאת: התסריטים טיוטת כתיבת את הראשון בשלב שכלל שלבי -דו שיטתי

 במרכז המקובל והטיפולי האבחוני התהליך ואפיון למידת; בפרט היפנוטיות התערבויותו בכלל השד

 הוגדרו להא כל מתוך. והטיפול האבחון של השונים בשלבים נשים עם אישיות ושיחות; הרפואי

 . היפנוטי בתסריטה להתייחסות מרכזיים נושאים

 אבחון של מתארים 1-המתאימיםל, שונים היפנוטיים תסריטים 1 נכתבו הראשון מהשלב כתוצאה

 י"ע התסריטים על כתוב משוב: בעיצומו נמצא התסריטים דיוק של השני השלב. השד בסרטן וטפול

 בפני והבאתם ,בהתאם תיקונם; שד גידולי עם יםבנש המטפל תחומי הרב הצוות מחברי אחד כל

 .השד בסרטן כחולות שאובחנו נשים ושל ל"הנ הצוות אנשי של מיקוד קבוצת

 . סיום ההליך יחל המחקר הבודק את יעילות ההיפנוזה בחמשת המתארים השונים עם
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Choosing the optimal price for flying tickets – A Case study of Spain 

 

 
Nissim Ben-David, Sharon Teitler-Regev, and Avi Tillman 

 

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

 

 

Tourism is an important part of the economy of most modern countries. Therefore, a lot of 

research focused on trying to identify the factors that affect the number of tourist travelling 

and what can be done to attract more tourists. 

This research includes a theoretical model that defines an optimal number of tourists that 

should arrive to the country from various origin countries around the world. The government 

is trying to minimize the difference between the optimal number and the actual number of 

tourists assuming that there is at least one variable affecting the number of potential tourists 

and is effected by government actions.   

As a case study this research is using Spain as a destination country with several, origin 

countries. The research covers the years 1988-2008.  

Initial results show that the GDP in Spain is correlated positively with: the number of tourists 

to Spain, expenditure on the tour and total number of tourists. Surprisingly, there is a negative 

correlation with the level of GDP at the origin country. A possible explanation is that when 

the GDP at the origin country decreases tourists go to countries that are closer. 
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“We didn’t have to talk”: Adolescent perception of mentor-mentee 

relationships in an evaluation study of a mentoring program for adolescents 

with juvenile diabetes 

 

 

Barnetz Zion and Feigin Rena 

 

Department of Human Services, the Max Stern Yezreel Valley College 

 

The present article describes three one-year cycles of an evaluation study of a mentoring 

program for adolescents with juvenile diabetes. The aim of the program is to increase the 

adolescents’ cooperation and compliance with the demands of treatment. 

The study focuses on an attempt to understand the nature of the relationship formed between 

the adolescents and their mentors, from their perspective and feelings, and how this 

relationship helped them to cope with the numerous challenges posed by diabetes. 

The findings reveal three themes: main mentor-mentee relationship patterns, the central 

importance of the mentees’ observation of their mentors’ behavior, and the emotional effects 

of the encounter with their mentors. 

The discussion of the findings engages in understanding the dynamic of mentor-mentee 

relationships in the social-emotional world of adolescents with juvenile diabetes, and the 

relevance of these understandings for providing professional assistance. 
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The Rule of Law and Federal Judge Bourquin of Montana 

 

 
Arnon Gutfeld 

 

Chairperson, Political Science Department, the Max Stern Yezreel Valley College  

History Department, Tel-Aviv University 

 

 
The Texas Tech University Press, in 2013, in its Western Legal and Constitutional History 

series will publish Professor Gutfeld's legal biography of Federal District Judge George M. 

Bourquin. Bourquin, an important, courageous and exceptional Judge whose legal rulings had 

great impact on national legislation especially in the  Areas of free expression and individual 

rights during crisis times continuously Opposing what he termed "government despotism." 

Bourquin served on the federal bench between 1912 and 1934. This study is one of The first 

and only books that focus of the era in which the American frontier west Underwent the 

transformation from frontier justice to that of an organized society. 

Bourquin was not just a competent judge but a legal philosopher and many of his Decisions 

proved to be forerunners of much later national legislation. 

Bourquin vast knowledge of history and the classics found expression in the Fascinating prose 

of his legal decision. He was a conservative, a libertarian, who, at Times, adopted surprisingly 

progressive stances.  

Legal analyses of U.S. Supreme Court justices are abundant. Studies of the legal Decisions of 

Federal Court justices are few, and of western frontier judges rare. This Study aims to assist to 

fill this gap and focus on the impact of these personas.   

  



 9 

 תרומתה של תמיכה חברתית בהתמודדות עם התנהגות בלתי נאותה של לקוחות
 
 

 רוחמה גוסינסקי

 
 האקדמית עמק יזרעאל, החוג לשירותי אנוש

 

 

התנהגות בלתי נאותה של לקוחות היא אחד מגורמי הלחץ המרכזיים בעבודתם של נותני : מבוא

מחקרים קודמים הצביעו על כך   .שירות המנבאת שחיקה מעל ומעבר להשפעת גורמי לחץ אחרים

שהאסטרטגיות המרכזיות המשמשות לצורך התמודדות עם תופעה זו הן אסטרטגיות ממוקדות 

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את . רגש שהרווחת בהן הן חיפוש תמיכה בקרב העמיתים

, יתיםכמו גם של תמיכה חברתית נתפסת מצד הממונה והעמ, האפקט הממתן של חיפוש תמיכה

 . תפקידיתכוונות עזיבה ומעורבות . בקשר שבין אגרסיביות הלקוחות ובין תשישות רגשית

הנתונים . המחקר נערך על שני מדגמים של עובדים המועסקים בתפקידי שירות שונים: שיטה

ליניארית מרובת נאספו בשאלוני דיווח עצמי והשערות המחקר נבדקו באמצעות ניתוחי רגרסיה 

 . משתנים

מניתוח הנתונים עולה כי חיפוש תמיכה כמו גם תמיכת העמיתים אינן מסייעות : מצאיםמ

נמצאה כבעלת , מנגד, תמיכת הממונה.  בהפחתת ההשפעה השלילית של אגרסיביות הלקוחות

רק  תפקידיתאגרסיביות הלקוחות השפיעה באופן שלילי על מעורבות :  אפקט ממתן מובהק

 . דר תמיכה מצד הממונהבקרב עובדים שדיווחו  על הע

נראה כי לצורך , למרות שחיפוש תמיכה בקרב העמיתים היא אסטרטגיה רווחת: מסקנות

לתמיכתו של ממונה הישיר יש חשיבות העולה על זו של תמיכת , התמודדות עם לקוחות קשים

 . העמיתים
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Personal and organizational triggers of customers' aggressive behavior in 

primary care clinics: The role of trust as a moderator 

 

Amit Gur
1
, Shay Tzafrir

2
 and Simon Dolan

3
 

 
1 

Health Systems Administration, the Max Stern Yezreel Valley College 
2 School of Management, University of Haifa 

3 Business School, ESADE 

 

 

Background: Healthcare Organizations (HCO) have to cope with aggressive behavior of 

customers against employees, a phenomenon which is stressful for employees and harmful for 

the organization. 

Objectives: The study investigates how organizational and personal elements trigger 

customers' aggressive behavior in HCO, and tests proactive ways to deal with it. Following 

Social Learning Theory, service setting encompasses organizational and personal elements 

that might encourage aggressive behaviors which eventually harm the organization. 

Furthermore, customers' trust in HCO and in employees was examined as an organizational 

tool that moderate aggressive behavior.  

Method: The study explores longitudinally the relationships between personal and 

organizational factors and aggressive behavior of customers in primary medicine clinics. Data 

was collected through questionnaires from 45 clinics (employees, NT1=398, NT2=397; 

managers, NT1=79, NT2=89; customers, NT1=579).  

Findings: Findings approve that organizational and personal factors affect customer's 

aggressive behavior. Also, with some restrictions, findings indicate a different pattern of 

relationships between organizational and personal factors and aggressive behavior against 

employees in clinics with high vs. clinics with low levels of customers' trust. Subsequently, 

HCOs should nurture trust with customers in their effort to reduce aggressiveness.  
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Emerging adults and their parents under one roof 

 

 
Asnat Dor 

 

Department of education, the Max Stern Yezreel Valley College 

 

 

This qualitative study focuses on Israeli parents of emerging adults who still live at home, and 

explores their feelings and thoughts of the benefits and difficulties of the situation. Emerging 

adults are young people, age 18-30, who are experiencing longer transition to adulthood –  a 

period of search for self-identity, lack of stability, and a deferment of assuming long-term 

commitments. The emerging adult usually undergoes a variety of employment, love, and 

worldview experiences all of which delay marriage, parenthood, and professional and career 

decisions (Arnett, 2000; 2001; 2004; Juang & Silbereisen, 2001; Shulman & Ben-Artzi, 2003; 

Shulman, Feldman, Blatt, S,  Coken & Mahler, 2005).  

Semi-structured open interviews were conducted with 27 Jewish non-religious parents who 

have at least one child aged 21-30 living with them. Most participants expressed comfortable 

feelings toward their young adult child living at home, and also mentioned some difficulties 

and conflicts. The findings reveal that alongside the good feelings, parents face substantial 

challenges in living with their emerging adult offspring who are on an extended journey 

toward adulthood. 
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                ?האומנם, בריאות מקדם קמפוס -יזרעאל עמק האקדמית
 
 

 2גליה שמיו 1הלפרין עפרה

 
 יזרעאל עמק האקדמית, לסיעוד החוג1

 יזרעאל עמק האקדמית, מערכות בריאות מנהלל החוג2

 

 

המכללה היא בעלת אופי פלורליסטי שיכולה להוביל את קידום הבריאות והרווחה של השוהים  :רקע

ולוו במחקרי הערכת ( 5881)תכוניות נקבעו תוך ביצוע סדר עדיפויות ועל פי אמנת אוטווה . הב

י משרד הבריאות כמכללה מקדמת בריאות "תשתית זו היוותה בסיס להכרזתה ע. תהליך ותוצאה

 .הראשונה בישראל

פוס השירותים בקמ הנגשתלעודד את הסטודנטים והעובדים לנהל אורח חיים בריא תוך  :מטרה

 .לבחירה נבונה ובריאה

מניעת  -נעשה סקר באמצעות שאלון לבדיקת התנהגות ורצון לשינוי בשלושת התחומים  :שיטות

 ועדתי "ע אושר)  המכללה מאוכלוסיית 51% של נוחות במדגם ;תזונה בריאה ופעילות גופנית, עישון

 (. האתיקה

ה המאפשרת התנהגות לפי כללי אורח נושא הבריאות הונח על סדר היום  ויצרנו  סביב :התערבות

 . הקניית ידע ומיומנויות רלבנטיות לבריאות, פיתוח המודעות , חיים בריא

הממצאים העיקריים גילו שיעור . עובדים במכללה 11-סטודנטים ו 754נדגמו  1008בשנת  :תוצאות

בריאותית פחות מיעוט בלבד של פעילות גופנית ותזונת הצעירים , עישון הגבוה מהשיעור בישראל

 551 -סטודנטים ו 181ענו על שאלון זהה לקודם . 1051 -סקר חוזר בוצע ב. מתזונת המבוגרים

 40%עוסקים בספורט , 11%אוכלים בריא לעומת  10% -נמצא שיפור בתחומים הבאים. עובדים

 -ל 15.5%  -מ  -ירידה באחוז המעשנים. 75%לעומת  81.1%  -מתעניינים בספורט 11%,לעומת 

11.1% . 

ניכר שיפור במדדי התנהגות בריאותית בקרב אוכלוסיית המכללה אודות לפעילות  :מסקנות

ומהווה כמקור משיכה עבור סטודנטים המודעים לחשיבות , פעילות זו מהווה דוגמה. שהתבצעה

 .איכות חייהם וקידום בריאותם
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  – יםזקנ בהורים וטיפול עבודה שילוב של ושליליות חיוביות השלכות
 אתנית השוואה
 

 
  9כץ רות, .לבנשטיין אריאלה, .הלפרין דפנה

 
 יזרעאל עמק האקדמית, מערכות בריאות למינהל החוג1

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל  נשיאת2

 יזרעאל עמק האקדמית, אנוש  לשירותי החוג3
 

 

ים בקרב בני המחקר בחן השלכות הטיפול בהורה מבוגר על שביעות הרצון מהעבודה ומהחי :רקע

העלייה בתוחלת החיים . יהודים וערבים -בשתי קבוצות אתניות בישראל , עובדים-משפחה מטפלים

כמו , בישראל. הביאה לכך שתפקיד הטיפול בבני משפחה מבוגרים התווסף לתפקידי המשפחה

. ישראל עדיין חברה משפחתית, אולם, חלים שינויים במבנה המשפחה, במדינות מערביות אחרות

האוכלוסיות היהודית והערבית דומות במסורת משפחתית ובמחויבות הילדים לטיפול בהורים 

החברה , בנוסף. שונות במשאבים אישיים ובשימוש בשירותים פורמאליים, אך מאידך, מבוגרים

כפרית ומשפחתית לחברה עירונית בעלת מאפיינים , הערבית הינה חברה במעבר ממסורתית

 . אינדיבידואליסטים

שרואיינו , יהודים וערבים המטפלים בהורה מבוגר, נשים וגברים, עובדים 111המדגם כלל  :יטהש

 .באמצעות שאלונים מובנים

וקשר , משפחה לבין שביעות רצון מהעבודה ומהחיים-קשר שלילי בין קונפליקט עבודה :ממצאים

בקרב : בין שתי האוכלוסיותהבדלים מובהקים ; ושביעות רצון מהחיים, חיובי בין איזון עבודה ומשפחה

שביעות הרצון מהעבודה ; משפחה היה גבוה יותר והאיזון נמוך יותר-קונפליקט עבודה, הערבים

 . נמצאה גבוהה יותר בקרב הערבים

. והבדלים אתניים בקשרים ביניהם, חיוביות ושליליות של שילוב עבודה וטיפול השלכות: מסקנות

 . משפחה-רים את הרמה הגבוהה של קונפליקט עבודההשינויים החלים בחברה הערבית מסבי

הרחבה ופיתוח שירותים פורמאליים , פיתוח מדיניות ברמה הלאומית וברמה הארגונית :המלצות

 .במיוחד לאוכלוסייה הערבית

 

 השוואה אתנית     , טיפול בהורה זקן, איזון תפקידי, משפחה-קונפליקט עבודה: מפתח מילות

 

  



 14 

 

Inverted First and Second-Order Elections: A Theory and Some Evidence 

from the Israeli Case 
 

 

Hani Zubida, David Nachmias, Maoz Rosenthal 

 

Department of Political Science, the Max Stern Yezreel Valley College 

 

 

While national government elections are perceived as first-order institutions leading to 

relatively high turnout rates in national elections, local elections are viewed as second-order 

institutions and therefore they are characterized by low turnout. We claim that this behavior is 

conditioned by the stakes voters associate with elections as well as the voters’ relative 

position in the socio-ethnic stratification structure. In this article we show that such conditions 

may yield an inversion in voters’ perspectives. Namely, voters that are alienated from national 

government institutions and are effectively mobilized by the leaders of their socio-ethnic 

group that  have high stakes in second-order institution tend to invert their preference on the 

significance of elections. In such instances national elections become second-order elections 

whereas local elections become first-order elections. We use ballot-box level data from two 

national and two local elections in Israel to test this theory. 

 

KEYWORDS: second-order elections, local elections, turnout, Israel, alienation 

 

The article was published in: Nachmias David, Rosenthal Maoz and Zubida Hani. 2012. 

Inverted First- and Second-Order Elections: The Israeli Case. Israel Studies Review. 27(1): 

31-54. 
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הקמת מערך למידה מתוקשבת כמנגנון השתלמות חדשני בלשכת הבריאות של 
 ..5.-5.5.מחוז חיפה בשנים 

 
 

 9ר'בתיה מגו 9יואל אהרוני,  .שמואל רשפון,  .אליעוז חפר
 

 יזרעאל עמק האקדמית,  מערכות בריאות למינהלהחוג  1      
 אוניברסיטת חיפה, בית הספר לבריאות הציבור  2           

 חיפה המחוזית הבריאות לשכת 3                          
 

 

בעיקר  1050ות טיפת חלב של במחוז חיפה נעשו עד אחיות תחנ 110-הכשרות ידע לכ: רקע

, בשל הפיזור הגיאוגרפי הרחב של התחנות טיפות החלב במחוז. אחיות ( 10-70)בהרצאות לקבוצות 

 . ללא מדידה של רמת הידע הנרכש ו(. ביטול ימי עבודה) ריק, לא  יעיל, ממושך  ביצוע ההכשרה היה

. ב .מהיר וזמין, נגיש, ניית מערך הדרכה ועדכון לצוותי תחנות טיפת חלב באופן אחידב. א: מטרות

, רמת עדכון)ותוצאים ( מבדקי ידע)בקרת תפוקות ; ניהול תהליכי הכשרה ולמידה באופן מדיד

 2מערכת בקרב צוות הסיעוד ובהמשך בכלל המחוזהטמעת ה. ג-ו (ב"שביעות רצון וכיו

אפיינה  1008במהלך  .תחנות טיפות חלב במחוז חיפה לאינטרנט 84חוברו  1008בשנת : השיט

במהלך שנת . את מאפייני המערכת הממוחשבתו ועדת היגוי את צרכי הארגון באתר למידה ממוחשב

על " פיילוט"המערכת נבחנה במדגם . על ידי מחשב ואינטרנט" למידה מרחוק"פותחה מערכת  1050

 110)נכנסה המערכת לפעילות מלאה  – 1055בשנת . שבועות 1( אחיות 75)חלב . תשע תחנות ט

, מערך נהלים, פורום מקצועי , עם ארבע לומדות חובה ושתי לומדות רשות. (אחיות בריאות הציבור

רפרנטיות "ניתוח נתוני למידת האחיות וצוות ,הוקם צוות תוכן לבניית לומדות חדשות  .ופינות עדכון

 . תומכות פעילות בשטח" למידה

ציינו  81%  .8.41אחיות ענו למבדק של הלומדה הראשונה  בממוצע  11 -ניתוח המשובים: תוצאות

 .  העריכו שהמערכת מאפשרת הטמעת נהלים 80.4%, שהלמידה עודדה חשיבה עצמאית

במועדים , כחלק משגרת יום הפעילות , הנגשה מלאהמאפשרת , מערכת למידה  מרחוק : מסקנות

וחוסכת , היא מספקת נתוני אמת לגבי רמת הידע אותה רכשו. בקצב המתאים לאחות, פנויים

 . משאבים כספיים
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ל על בחירת יעדי נסיעה "ההשפעה של חשיפה לטרור וניסיון  קודם בנסיעות לחו
 *ישראלים סטודנטים בקרב

 

 
   .סביליה-הלנה דהו .שוש שהרבני, .שרון טייטלר רגב

 
 האקדמית עמק יזרעאל, לכלה וניהולהחוג לכ1 

 האקדמית עמק יזרעאל, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והתוכנית לתואר שני בפתוח ויעוץ ארגוני2

 

 
יש  ,לפיכך. תעשייה הצומחת במהירות ומהווה בסיס כלכלי למדינות רבות בעולם נהתיירות הי

. כולל יעדים עם סיכון מקומות שוניםלנסוע להמוטיבציה של תיירים מידת הבנת ובה לחשיבות מר

הכוונות של סטודנטים מישראל לנסוע הגורמים המשפיעים על לבדוק את  הייתהמחקר המטרת 

 . יפן והודו, תורכיה, מצרים: שהיה בהם אסון טבע או טרור לארבעה יעדים

. סטודנטים ישראלים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ   181שאלון מחקר הועבר ל : שיטת המחקר

שאלון גישה לסיכון ופרטים , שאלון עמדות, השאלון כלל שאלות לגבי הכוונה לנסוע ליעדים שונים 

 .ניתוח הנתונים נעשה באמצעות רגרסיה . סוציו דמוגרפים

חשיפה קודמת לטרור ו ,ל מגדיל את הנטייה לנסוע ליפן"כי ניסיון קודם בנסיעה לחוהתוצאות מראות 

הערכת סיכונים גבוהה מקטינה את הנטייה לנסוע ליעדים כמו . מקטינה את הנטייה לנסוע לתורכיה

בעוד שמי שמגדיר את עצמו כמי שמוכן לקחת סיכון יהיה בעל נטייה גבוהה יותר לנסוע , מצרים והודו

 .ליעדים כמו יפן ומצרים

נטייה לנסוע ליעדים מסוכנים יותר מאשר אנשים  ישל  "לחואנשים עם ניסיון קודם בנסיעה ל: מסקנות

גדולה  נטייה יש( מבלי שנפגעו) טרור ל שנחשפו בעברםלאנשים . ב. ל"ללא ניסיון קודם בנסיעה לחו

 .עם טרור קודמת לאירועי  חשיפהאנשים ללא לל מאשר "לנסוע לחו יותר
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 פעילות ודיפרנציאציה של העצמי-הפרעת קשב ויתר
 
 

 דוד יגיל ומעיין עמירם 
 

 אקדמית עמק יזרעאלה, לחינוך והחוג ההתנהגות למדעי החוג

 
 

תפיסת ) פעילות לבין רמת הדיפרנציאציה של העצמי-קשר בין הפרעת קשב ויתרבדק את מחקר זה 

ללא , תוך כדי יכולת לקיים מערכת יחסים אופטימלית של קרבה ואינטימיות, עצמי כנבדל מהזולת

 (.  ואיזון רגשי, עצמאות בקבלת החלטות ;תלות יתרה

. פעילות-נבדקים אשר אובחנו כבעלי הפרעת קשב ויתר 11ובתוכם , סטודנטים 515היו נבדקים ה

 (. M=31.51,SD=6.79) 71עד  10טווח הגילאים נע מגיל 

ושאלון  ,פעילות-שאלון בראון לבדיקת הפרעת קשב ויתר, שאלון דמוגרפי: כלי המחקר כללו

 . נציאציה של העצמידיפר

רמת פעילות  לבין -קשב ויתרההפרעת רמת בין מובהק ממצאי המחקר מלמדים כי קיים קשר שלילי 

נמצא הבדל מובהק בין נבדקים בעלי , בהשוואה בין שתי קבוצות הנבדקים. הדיפרנציאציה של העצמי

מימדים של  פעילות בשלושה-פעילות לבין נבדקים ללא הפרעת קשב ויתר-הפרעת קשב ויתר

אך לא נמצא הבדל במימד מיזוג , וניתוק רגשי, עמדת אני, תגובתיות רגשית: דיפרנציאציה של העצמי

 .עם אחרים

אך סביר להניח כי תסמיני , תוצאה-הוכחה ליחסי סיבה נו מאפשראי, מחקר מסוג זהמערך האומנם 

ים קונפליקט; מודיות ואחרותכשלים בתפקוד ובביצוע מטלות לי: יםמגורהפעילות -ויתרהפרעת הקשב 

תחושת : כל אלה יוצרים. ודחיה חברתית, לקויים במיומנויות החברתיות; מוריםההורים ועם העם 

 .   ומפריעים לגיבוש תפיסת עצמי דיפרנציאלית, הוקרה עצמית נמוכה, תסכול, חוסר מסוגלות
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Extending the SOLO Model for Software-Based Projects 
 

 

Aharon Yadin and Ilana Lavy 

 

Management Information Systems Department, the Max Stern Yezreel Valley College  

 

In the process of evaluation of students’ performance of software projects, educators should 

use a constructive tool in order to evaluate the students’ understanding and implementation. In 

the present study, third-year students of Management Information Systems have to carry out a 

project in which the knowledge they have accumulated during their studies comes to fruition. 

To evaluate their projects we used the SOLO (Structure of the Observed Learning Outcomes) 

taxonomy. However, during the various phases of the project we encountered some inherent 

limitations that led us to the understanding that the SOLO taxonomy should be extended so 

that it can be related to all of the project phases. We found that the SOLO taxonomy 

addressed only the evaluation of each of the project’s components separately; however, we 

could not use the taxonomy to address the evaluation of the whole project. Hence, we suggest 

adding three additional levels with which evaluation of the whole project is feasible. 
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The Theory and Practice of Diplomatic Spin 
 

 

Itzhak Oren and Eitan Gilboa 

 

Department of Political Science, the Max Stern Yezreel Valley College 

 

 

This paper offers for the first time a conceptual model of "diplomatic spin." The concept is 

well developed in political communication literature but has never been systematically 

applied to diplomacy. Spin is information manipulated or slanted to attract or deflect 

potentially embarrassing or ambiguous actions, statements or circumstances. In diplomacy, it 

primarily means information manipulated by politicians and officials to promote interests in 

official talks and negotiations, usually in times of crises and disagreements. The paper 

suggests a typology of diplomatic spins including "business as usual," "conciliatory," 

"threatening," and "triangular" (a spin that is directed towards one actor in order to score 

points with another). Diplomatic spins could be negative (amplify crises) or positive 

(exaggerate progress). Actors may jointly pursue a spin or they may be exchanging spins.  

Usually, spins are carefully planned and implemented.  They supplement, reinforce or replace 

traditional diplomatic channels.  The model has been applied to several cases in American-

Israeli relations between 1988 and 1993 including settlements, financial guarantees, the 

Madrid conference, and the Oslo peace process.  The findings helped to verify and refine the 

model.  
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 דמותו של החייל הישראלי בראי התקשורת: ?"בן של אמא"ל" מלוחם"
 
 

 2אלישבע רוסמן  1ציפי ישראלי
 

  האקדמית עמק יזרעאל , לתקשורת החוג1
 אילן-אוניברסיטת בר, המחלקה למדעי המדינה2

 

אחת הזירות שבהן שינוי זה . דמותו של החייל הישראלי עברה שינויים מקום המדינה ועד ימינו

ו של החייל המחקר בוחן כיצד התקשורת מסגרה את דמות. בולט היא הזירה התקשורתית

שהייתה ישראל , מלחמת לבנון הראשונה: לשם כך נבחרו אירועים ביטחוניים כגון. הישראלי

". עופרת יצוקה"מלחמת לבנון השנייה ומבצע , תאונות מבצעיות ואימונים, ברצועת הביטחון

פריסת האירועים על פני תקופה ארוכה והמגוון הרחב איפשרו לבחון לעומק האם חלו שינויים 

ל תוארו "מממצאי המחקר עולה כי בעוד שבעבר חיילי צה. ם כן אילו שינויים ומה משמעותםוא

ילדיהן ; של המאה העשרים הם ממוסגרים בעיקר כבנים 80-הרי שמשנות ה, כלוחמים וכגיבורים

במלחמת לבנון הראשונה החייל הישראלי ". ברווזים במטווח"של אמהות דואגות ולעיתים אף כ

של המאה  80-החל משנות ה. כאבא ובעל, מות חזקה וגברית וברמה האישיתמוצג בעיקר כד

החל מתחילת . העשרים ניתן לזהות שינוי הדרגתי מדמות הגיבור לדמות הפגיעה יותר של בן

כאשר ניתן למצוא דימויים הן כלוחמים , מיסגור החייל הישראלי הופך מורכב יותר, 15-המאה ה

כיוונית וכי -המחקר מצביע על כך שלא במגמה חד". ים במטווחברווז"וגיבורים והן כילדים וכ

. המחקר מציע הסברים שונים לממצאים אלו. זמנית-לעיתים דימויים שונים ומנוגדים משמשים בו

מחקר זה עושה שימוש הן בתחומי התקשורת והן במדע המדינה ומתבסס על ניתוח תוכן איכותני 

 . כעיתון פופולארי, "ידיעות אחרונות"ו, תיכעיתון איכו, "הארץ"וכמותי של עיתון 
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Measuring audience: considering time and medium shifts. 

 

 
Ofer Carmel and Yaron Ariel 

 
Department of communication studies, the Max Stern Yezreel Valley College  

 

Israelis are heavy consumers of current events television news (Cohen & Loffler-Elefant, 

2006). Rating tables shows continuously that evening news editions of the three main 

television broadcasters occupy a substantial share of the daily ratings. 

The purpose of this study is twofold; First an attempt to understand to what extent does the 

use of new media platform change audience's viewing patterns, especially regarding current 

events consumption. Second, probing on traditional audience's viewing measurements of 

'light' and 'heavy' viewers while considering 'Time shifted' and 'Medium shifted' televised 

content consumption. 

The data for this study was collected through a survey using a representative sample of Israeli 

Jews viewers aged 15 and above (N=596). Our findings indicate that television content 

consumption realized via new media platforms aside traditional viewing through television 

set. The research's results imply growth on both 'Medium shifted viewing' and 'Time shifted 

viewing'.  

We suggest that new categories should designate to comprise the potential rich environment 

of content consumption, by looking at: 1) Cross platform monitoring of content - mixture of 

traditional and new media; 2) Total time spent among variety of media/platforms. 3) 

Simultaneous sharing of content and community association retinal action that is confirmed, 

persistence, and range between the medium and the user. 
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Fiscal Distress in Local Authorities in Israel: the Convened Committee as a 

Method and a Solution 

 
 

Abraham Carmeli
3
, Yossi Yitzhak

.
 and Hedva Vinarski  Peretz

3
 

 
1The Faculty of Management, Tel Aviv University, 

2Department of Political Studies,  Bar-Ilan University 
3 Department of Political Science, the Max Stern Yezreel Valley College 

 

 

 

Introduction: This study addresses fiscal distress in local authorities in Israel and around the 

world, and provides an in-depth analysis of the city of Bnei Brak from 1994 to 2003. When 

the city of Bnei Brak grappled unsuccessfully with fiscal distress, the Ministry of the Interior 

appointed a Convened Committee (CC; Va’adah Kruah) to handle the crisis. More generally, 

this study examines the relationship between central government and local authorities and 

depicts continuous attempts to change the balance of power and transfer some areas of 

responsibility from the government to local authorities. 

Method: This study explores the methods and solution used by the government to extricate 

the authority from bankruptcy, while examining the sources and repercussions of this 

decision.  

Results: The findings show that the CC solution was borne of necessity, due to the gravity of 

the financial crisis and the fact that the government had no other way of bailing out the city. 

However, the situation in Bnei Brak did not improve even after the CC was appointed, which 

challenges the very efficacy of the solution.  

Conclusions: This forms the basis for a discussion of the complexities of resolving the fiscal 

distress of localities in Israel. 

 

Carmeli, A., Yitzhak, Y. & Vinarski-Peretz, H. (2008). Fiscal distress in local authorities in 

Israel: The convened committee as a method and a solution. Local Government Studies, 

34(3): 323-347. 
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IT graduates' required soft skills –  

classified advertisements survey 
 

 

Ilana Lavy and Aharon Yadin 

 

Management Information Systems Department, the Max Stern Yezreel Valley College  

 

  
In recent years we have witnessed a change regarding the importance of soft skills to 

Information Technology (IT) and Information Systems (IS) graduates future vocation. While 

a decade ago the market requirements focused only on the candidate's technical expertise, 

currently there is an increased attention to the soft skills as well. This study was initiated in 

order to map the real market requirements regarding soft skills and to check if there are any 

differences in the soft skills requirements between organizations that hire directly (on payroll)  

and software houses that hire contractors to work at customers' sites. This was done by 

analyzing 2000 IT classified advertisements that relate to both IT as well as IS professionals. 

The study revealed that as far as soft skills are concerned, there is a substantial difference 

between the two types of recruiting organizations. Soft skills are significantly more important 

for in house recruiting since these requirements appeared in 70.2% of the soft skills ads 

compared to 16.5% for software houses. Regarding the soft skills required, 41.2% of the ads 

requested human interactions skills, 22.8% requested common (or general) skills, 20.2% 

requested task interaction skill and, 15.8% requested organization interaction skills.     
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 השפעתם של מוטיבציה פנימית וגורמי לחץ בתפקיד על אזרחות ארגונית
 
 

 יעל ליבנה

 

 האקדמית עמק יזרעאל ,שירותי אנושל החוג

 
 

עה על התנהגותם של עובדים ועל הצלחתם של המשפי, לחץ בעבודה הוא תופעה שכיחה: מבוא

אך תשומת לב מחקרית , מחקרים רבים בחנו את הקשרים בין לחצי תפקיד לבין ביצועים .ארגונים

המחקר הנוכחי מתמקד במוטיבציה פנימית . פחותה הופנתה לבחינת השפעתם על אזרחות ארגונית

אפקט : י תפקיד לאזרחות ארגוניתובוחן שני דפוסי השפעה אפשריים שלה על הקשרים בין לחצ

קטנה , וכאשר עובד לא פועל מתוך עניין והנאה, לחץ בעבודה פוגע במוטיבציה הפנימית - מתווך

התנהגותם האזרחית של עובדים בעלי מוטיבציה  - אפקט ממתן; ההסתברות שיפגין אזרחות ארגונית

המגבירים את , רצון וסקרנותשכן הם פועלים מתוך , פנימית גבוהה מושפעת פחות מגורמי לחץ

 . חסינותם ללחץ

לבחון האם מוטיבציה פנימית מתווכת בין גורמי לחץ בעבודה לבין אזרחות ( 5: )מטרות המחקר

פוגעים פחות באזרחות הארגונית אצל עובדים בעלי מוטיבציה  לחצי תפקידלבדוק האם ( 1. )ארגונית

 .פנימית גבוהה

 ,במשרה מלאה 10%, נשים 41%)גוני המגזר הציבורי והפרטי באר עובדים 114 המדגם כלל :שיטה

אזרחות , עומס יתר, עמימות תפקיד, הנבדקים מילאו שאלון שמדד קונפליקט תפקיד(. 10גיל ממוצע 

 .מוטיבציה פנימית, ארגונית

מוטיבציה פנימית מתווכת באופן מלא את הקשר בין קונפליקט תפקיד לבין אזרחות  :ממצאים

מוטיבציה . באופן חלקי את הקשר בין עמימות תפקיד ועומס יתר לבין אזרחות ארגוניתו, ארגונית

 .פנימית מתערבת בקשר שבין קונפליקט תפקיד לבין אזרחות ארגונית

על דפוס השפעה שונה לגורמי לחץ שונים על התנהגותם של ממצאי המחקר מצביעים : מסקנות

, כמו כן .בבחינת השפעותיהם על עובדים וארגונים המחייב התייחסות נפרדת ללחצי תפקיד, עובדים

התוצאות מדגישות את  .הם מסבירים את תהליך ההשפעה של לחצי תפקיד על אזרחות ארגונית

את  –ומכאן , השליליות של קונפליקט תפקיד ופנימית בבלימת השפעותיהמוטיבציה התפקידה של 

 .לטפח אזרחות ארגונית מנת-על, החשיבות המעשית שבהנעת עובדים באופן פנימי
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 של מבט נקודות: IRISצרכים באקדמית עמק יזרעאל במסגרת פרויקט  פויימ
 הסטודנטים ושל האקדמי הסגל

 
 

 רום וזוהר נגר פליקס, סימונשטיין פרידה, עקיבא כהן, סביליה-הלנה דה, לבנשטיין אריאלה
 
  IRISפרויקט

 
 

 יחסיםמטרתו היא לטפח . ל האיחוד האירופאיש TEMPUS תוכניותבמסגרת  נערך  IRIS פרויקט

 . המחקר והחדשנות, בינלאומיים אקדמיים במכללות הישראליות לקידום החינוך

ועל ידי , בהעמקת העיסוק בתחום, היעד הרחב של הפרויקט הוא לקדם מדיניות בינאום באופן מעשי

, וריות האקדמיות בישראללימוד ומחקר במכללות הציב, כך לשפר את האיכות והחדשנות של הוראה

בין המכללות , קרי, ולצמצם את הפער הקיים בין שתי הרמות של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

, בינאוםנערכו עד כה פעולות ספוראדיות בתחום תהליכי  במכללה .האקדמיות ובין האוניברסיטאות

הנשיאה , ליזה שנהרע' פרופ –אשר התבססו בעיקר על קשרים אישיים של נשיאת המכללה לשעבר 

מהווה הזדמנות עבור   IRISפרויקט .  י סגל אחדים/וחברות לבנשטייןאריאלה ' פרופ –הנוכחית 

במסגרת שלב מיפוי צרכים נבדקו תחילה .  הבינאוםמטרות ויעדים בנושא , המכללה לגבש חזון

ל ממגוון עמדות הסטודנטים ובהמשך נבחנו תפיסות הסגל האקדמי תוך שילוב נשות ואנשי סג

מצביעים כל כך שמעורבות פעילה של ( Friesen, 2012, כגון)מחקרים . והדרגות שונות הדיסיפלינות

 .  מותויבקיאלא אף  בהנעתומהווה  מרכיב חיוני לא רק   בינאוםסגל אקדמי בתהליכי 

ללמוד על תפיסות העולם של חברות וחברי הסגל . 5 :האקדמי הסגל של הצרכים מיפוי מטרות

של מוסדות אקדמיים בכלל והמכללה  בינאוםקדמי במכללה לגבי המשמעויות ומהותן של תהליכי הא

של המכללה ואופני מעורבות  בינאוםלבחון  את נכונות הסגל האקדמי ליטול חלק בתהליכי . 1; בפרט

, במכללה התפורה על פי צורכי המוסד בינאוםאסטרטגית לקדום תהליכי  תוכניתלפתח . 1; אפשריים

 . הסגל האקדמי והסטודנטים

הבדיקה התבססה על שיטה איכותנית ובאופן ספציפי על איסוף נתונים  באמצעות קבוצות : שיטה

. אקדמי מחוגים שונים אשר מועסקים בתקן במכללה סגל וחברימשתתפי המחקר היו חברות  .מיקוד

שר אחת מהן הייתה עם כא, של קולות התקיימו  שש קבוצות מיקוד רבימכדי לאפשר שמיעת מגוון 

השאלות שנשאלו במהלך קבוצות המיקוד . בנוסף נערך דיון בנושא עם הנהלת המכללה. ראשי חוגים

 בינאוםמשמעויות  וצרכים ספציפיים של סגל המכללה בהתייחס לתהליכי , נסבו על תפיסות מהות

כל . ופרטיבית במכללהא תוכניתנכונות ליטול חלק בפרויקט והעלאת רעיונות לקראת פיתוח , אקדמי

ובהמשך יבוצע ניתוח תוכן לצורך הפקת תמות מרכזיות  מתומלליםבשלב זה הם , המפגשים הוקלטו

 . אקדמי בינאוםבהתייחס לתפיסות הסגל האקדמי על אודות תהליכי 

הצרכים של הסגל  פוייממחקר נתמקד בהצגת הממצאים העיקריים אשר עלו מתוך שלב  ביריד

.  אשר נערך בקרב הסטודנטים במכללה בינאוםנציג את ממצאי סקר עמדות בנושא , בנוסף. האקדמי

 . הבינאוםנדון במשמעויות של מכלול הממצאים והשלכותיהם על פעילויות המכללה בתחום , לבסוף
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 מאפייני אישיות של סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז
 
 
 

 אלקובי שירןו לופי דובי

 
 יזרעאל עמק האקדמית, תנהגותהה מדעיוהחוג ל לחינוך החוג

 

 

התמדה , (תכונתית ומצבית)מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק שלושה מאפייני אישיות של חרדה 

בהשוואה לסטודנטים ללא ( קבוצת המחקר)ושביעות רצון בקרב סטודנטים בעלי הפרעת קשב וריכוז 

 11, ממכללה בצפון הארץ סטודנטים 11במחקר השתתפו (.  קבוצת הביקורת)הפרעת קשב וריכוז 

לצורך בדיקת המשתנים הועברו .  סטודנטים בקבוצת הביקורת 10-סטודנטים בקבוצת המחקר ו

Robin, 1995) ;(1 ) (שאלון לדיווח עצמי על  הפרעת קשב וריכוז ( 5: )ארבעת השאלונים הבאים

שאלון סגנון ( 1); (Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1970)שאלון חרדה מצבית ותכונתית 

התוצאות (.   Hudson, 1982)שאלון שביעות רצון כללי ( 7); (Lufi, 1979)חיים הבודק התמדה 

הראו על הבדל בין קבוצת המחקר לעומת קבוצת הביקורת בכל המאפיינים האישיותיים מלבד חרדה 

של  התוצאות של רגרסיה ליניארית מרובה מראות שבקבוצת המחקר משתני האישיות.  מצבית

, של השונות של הערכת רמת הקשב 78%חרדה תכונתית והתמדה מסבירים , שביעות רצון מהחיים

המשמעות היא שבקרב בעלי הפרעת .  בלבד 58%בעוד שבקבוצת הביקורת הסבר השונות היה של 

של  10%האישיות מושפעת ממעט מאפיינים כאשר המשתנים שנבדקו מסבירים כמעט , קשב וריכוז

אצל המשתתפים בקבוצת הביקורת יש כנראה מרכיבי אישיות שונים נוספים , לעומת זאת . שונות זו

 .המסבירים את תפיסתם לגבי רמת הקשב
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 לימפאדמההשיקומי המשולב בחולה עם  הטיפול
 
 
 

 9בלום נאוהו .רפאל כראל ,3ליאני גילת
 

 הצפון מחוז, מכון הפיזיותרפיה, שירותי בריאות מכבי1
 חיפה' אונ, הציבור לבריאות הספר בית, וסביבתית סוקתיתתע רפואה מגמת2

  עמק יזרעאל האקדמית, מערכות בריאות נהלימל החוג 3

 
 

שואפים לאיכות חיים ותפקוד טובים ומספקים דבר הניתן להשגה על ידי  לימפאדמהחולי :  רקע

ומגבילה את  בשד או בכל מקום אחר בגוף פוגעת, בבית החזה, בגפיים לימפאדמה. טיפול נאות

סובלים המטופלים מלחץ נפשי ותלות , כתוצאה מהמחלה הממושכת. התפקוד הגופני של האדם

 .  ממושכת בגורמי רפואה שונים ולכן הטיפול בהם מצריך טיפול משולב של צוות רפואי רב מקצועי

הצגת ארבע פרשות מקרים המדגימות את הטפול המשולב בחולה עם בצקת :המחקר  מטרות

 . טיפול זה  כולל שילוב של גורמי שיקום שונים כסיוע  בעבודת צוות רב מקצועי. יתלימפת

; ניתוח גינקולוגי, תאונת דרכים, פצע קשה ריפוי, חד צדדית  Mastectomy: תיאורי מקרה: שיטת

 .בכל פרשת מקרה תואר המקרה פורט הטיפול המשולב ונעשה ניתוח כל מקרה לגופו

הינה מחלה כרונית אשר לרוב לא ניתנת לריפוי ולכן נודעת חשיבות  מהלימפאד: ומסקנות תוצאות

בפרשות המקרים המוצגות מובאות דוגמאות של מטופלים . רבה לשיפור איכות החיים של הלוקים בה

מולדת או נרכשת אשר התקשו לתפקד בבית ומחוצה לו כל עוד לא קיבלו טיפול  לימפאדמהעם 

מניעה וטיפול , ת הרפואי הרב מקצועי יש תפקיד מכריע באבחוןלצוו. שהותאם להם באופן פרטני

 . לימפאדמהבחולי 
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 פ בקרב בני נוער בישראל"בריונות מקוונת לבריונות פא השוואה בין
 
 
 

לפלרלפידות  נעם

 
כהן-ומיכל דולב 1,2

 
2 

 

 עמק יזרעאל האקדמית, למדעי ההתנהגות והחוג לחינוך החוג1
 חינוךל האקדמית המכללה, אורנים2

 

 

ניתן לאתר , כיוון שכך. הסביבה המקוונת הפכה להיות חלק בלתי נפרד מחייהם של הצעירים :רקע

מסיבה זו ניתן לזהות . על כל היבטיה, בה את אותם היבטים חברתיים הקיימים גם בסביבה הפיזית

מעצם  לבריונות המקוונת, יחד עם זאת. גם במרחב המקוון, בריונות והצקה המאפיינות גיל זה

 .יש מאפיינים שונים ולכן חשוב לבחון תופעה זו ביחס לתופעה הפיזית, התרחשותה בסייבספייס

 

-בנים ו 511)תלמידי חטיבות הביניים וחטיבות עליונות  711במחקר הנוכחי נדגמו  :שיטת המחקר

 .וונתפ והצקה מק"הנבדקים ענו על שאלונים מקוונים בדבר הצקה פא. מכל רחבי ישראל( בנות 118

 

מממצאי המחקר עולה כי שכיחותה של הבריונות בסביבה הפיזית עולה על שכיחותה  :תוצאות

מוכר המקרבן הן , ניכר כי כאשר מתרחשים בסייברספייס מקרי בריונות, בנוסף. במרחב המקוון

עוד עולה מן הממצאים כי בסביבה המקוונת בנים נוטים להציק יותר . לקורבן והן לצופים מן הצד

 .אך לא נמצא הבדל במגדר הקורבנות או במגדר הצופים מן הצד, בנותמ

 

ממצאי המחקר עולה כי תופעת הבריונות הפיזית ותופעת הבריונות המקוונת הן למעשה  :מסקנות

למחקר השלכות יישומיות הנוגעות לחינוך . תופעה אחת המיוצגת בשני מרחבים חברתיים שונים

 . ב התלמידים וההוריםולטיפול מערכתי בבית הספר ובקר
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 הפעלה מבוזרת המשמעות של שותפות בפיתוח מודל 
 של שרותי מרכז יום לאנשים עם נכויות 

 
 

 4ונסרין קייס 4'חאג נוהא, 9,4דניאלה אריאלי 4,.פרידמן ויקטור ,4,.לפלר-נעם לפידות
 

 יזרעאל האקדמית עמק, החוג למדעי ההתנהגות והחוג לחינוך1
 יזרעאל האקדמית עמק, ואנתרופולוגיהנהגות והחוג לסוציולוגיה החוג למדעי ההת2

 יזרעאל עמק האקדמית, לסיעוד החוג3
 יזרעאל האקדמית עמק, למחקר פעולה ולצדק חברתי המרכז4

 

במהלך פרויקט לפיתוח מודל חדשני של , המחקר עוסק בבנית שותפות בין קבוצות בעלי עניין :מבוא

המלווה פיילוט להקמת שרותי מרכז יום מבוזר  ל מחקר הערכההוא מבוסס ע  .עשייה חברתית

ים קיימה משאביםהפעלה מבוזרת משמעותה הסתמכות על . לאנשים עם נכויות בעיר ערבית

 . תוכנית אישית לכל פרטבניית כך שתתאפשר , מתן שירות בביתבקהילה לצד 

 התבוננות בשלב על בסיס" שותפות" של עותממטרת המחקר לבחון את המש :מטרת המחקר

כיצד בניית שותפות בין קבוצות בעלי . 5: בא לענות על שתי השאלותהמחקר . הראשון של הפרויקט

 ?  השותפות" מחיר"מה היה  .1 -ו?  העניין באה לידי ביטוי בהקמת הפרויקט

שמטרתה קביעת מטרות הפרויקט  "ה בפעולההערכ"שיטת המחקר מבוסס על  :שיטת המחקר

. פעולה להקמתה באמצעות שותפות משמעותית בין קבוצות בעלי העניין השונות ובניית תכנית

 . בעיצוב מודל העונה על צרכיהם, בעלי הנכויות, "לקוחות"התהליך שם דגש על השפעתם של ה

לצו יח, בפעולה שאלון והמפגשים שהתקיימו במסגרת ההערכהה מנתוני :דיון בתוצאות ראשוניות

בסיס ניתוח תיעוד מפורט של פעילות  על. (תוכנית פעולה) ל המודל הלוגיהשותפים ניסוח ראשוני ש

שינוי תפיסת פרויקט פיתוח מרכז היום : הפרויקט זוהו שלושה מרכיבים עיקריים של השותפות

. והקשר בין הרשויות לבין אנשים עם הנכות ובני משפחותיהם, חווית האנשים עם הנכות, המבוזר

 .  פות היה מחיר שאליו יש להתייחס בהמשךבנוסף נמצא שלבניית השות

 

 דניאלה ר"וד לפלר -לפידו נעם ר"ד, פרידמן ויקטור 'פרופ: החוקרים של מחקר במענק זכה המחקר

 במסגרת ,מבוזר יום מרכז לתוכנית מלווה פעולה מחקר לביצוע, ישראל וינט'ג של במכרז - אריאלי

 .יזרעאל-עמק יתהאקדמ המכללה, חברתי ולצדק פעולה למחקר המרכז
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מיפוי מופעי השפה הערבית באתרי אינטרנט נבחרים של המגזר הציבורי בישראל 
(.5..) 

 
 

 מזרחי  יוני
 

 יזרעאל עמק האקדמית, ואנתרופולוגיה ולסוציולוגיה ניהוליות מידע למערכות החוגים

 
 

ינות המפותחות בעשורים האחרונים הולכים ומתרחבים השירותים המקוונים המסופקים לאזרחי המד

בוחן למידת שיתוף האזרחים בכלל ולמידת שיתופן של קבוצות מיעוט -ושירותים אלה הם מעין אבן

עשרה השנים שחלפו מאז החל העידן המקוון בישראל חלו בתחום זה -בחמש. בפרט בחיי המדינה

ה שנועדה להניח את התשתית "הוקמה היחידה הממשלתית היל: התפתחויות חיוביות רבות

ובשנת , גובשו תקנים מקצועיים ונוהלי עבודה ובקרה, ארגונית והטכנולוגית לשירותים המקווניםה

יחידה זו הובילה לפיתוח של עשרות . על פי החלטת הממשלה" ממשל זמין"הוקמה יחידת  1001

המחקר שיוצג ביקש . אתרים ממשלתיים ולהנגשת המידע הקיים במאגרי מידע שונים לציבור הרחב

שהיא שפה רשמית במדינה , את השירותים המקוונים הקיימים כיום בשפה הערבית בישראללמפות 

מדד מורכבות  –לצורך המחקר פותח כלי ייחודי . שבה האזרחים הערבים הם המיעוט היליד הגדול

המבוסס על מודלים בין־לאומיים והבוחן באופן מעמיק את רמת הפתיחות והאינטראקציה , האתרים

רמות אלה מבטאות שיפור מצטבר . כת המקוונת על פי חמש רמות מורכבותשמאפשרת המער

במורכבות טכנולוגית גוברת ובהגברת היעילות והחיסכון למערכת , ביעילות השירות לאזרח

בחן המדד היבטים גנריים הקשורים לאיכות האתרים כגון עדכניות המידע , בנוסף. הממשלתית

צעות המדד נבחנו מופעי השפה הערבית בהשוואה למופעי באמ. שימושיות ואיכות השפה, והיקפו

הרשות , אתר הכנסת, בהם משרדי ממשלה, גופים מרכזיים במגזר הציבורי 17העברית באתרים של 

כי על אף הפעולות הרבות שנעשו , ממצאי המחקר העלו. השופטת וכמה רשויות מקומיות מעורבות

נגישה ומשתפת , וד רחוקה הדרך להנגשה שוויוניתע, להנגשת השירותים המקוונים לאזרחי המדינה

האתרים שנבדקו אין כל מידע בערבית  17המחקר מצא כי בשליש מבין . עבור האזרחים הערבים

ובלמעלה משליש מן האתרים האחרים שנבדקו נמצא פער גדול מאוד בין העברית לערבית בהיקף 

מציג תכנים בערבית הדומים , ר הכנסתאת, רק אתר אחד בלבד. בעדכניותו ובאיכות השפה, התוכן

, "היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל"ואף שהוא , בעדכניותם ובאיכותם לתכנים בעברית, בהיקפם

 .יש בו משום הוכחה כי הדבר אפשרי
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 התמודדות ומיניות בגיל ההתבגרות ,לחץ

 

 

 קרן מייקל

  

 האקדמית עמק יזרעאל, לשירותי אנוש החוג
 

 

, התמודדות-כרוכה במתחים מגוונים הדורשים שימוש באסטרטגיות ההתבגרות תתקופ: מבוא

שימוש  ,לחץ-מטרת המחקר לבחון קשרים בין הערכות. רומנטיים-עיסוק במיניות וביחסיםוב

זמן -לבחון שינויים לאורך, בנוסף. מניעה-שימוש באמצעיו (ומיניות ותכללי)התמודדות -באסטרטגיות

 .במשתנים אלה

ב "י)הזמן הראשונה -בנקודת א"תלמידי י, מתבגרים 404 השתתפו נבדקי-במחקר אורך תוך: שיטה

, לחץ בסיטואציה המינית-פותחו שאלוני הערכותלמחקר . ספר-מעשרה בתי, (הזמן השנייה-בנקודת

התמודדות -שימוש באסטרטגיות. מניעה-ושימוש באמצעי ותהתמודדות מיני-שימוש באסטרטגיות

  .COPE (Carver, Scheier & Weintraub, 1989)-שאלון הנמדד בכלליות 

לחץ -הערכותבין ; לבין מיניותהתמודדות כלליות -שימוש באסטרטגיותקיים קשר חיובי בין : ממצאים

מיקוד בבעיה )מיניות אדפטיביות /התמודדות כלליות-ושימוש באסטרטגיותסיטואציה המינית ב

שימוש בין לחץ ל-קיים קשר חיובי בין הערכות, ףבנוס. מניעה-שימוש באמצעיבין ל( וברגש

טיביות ולא אדפטיביות מיניות אדפו( הימנעות)ת כלליות לא אדפטיביות התמודדו-באסטרטגיות

 .מניעה-הלחץ ובשימוש באמצעי-קיימת ירידה בהערכותלאורך התקופה , לכך-מעבר. כאחד

לחץ גבוהות -הערכות. לזה-ם זההקשורי גיל ההתבגרות כולל משאבים כלליים ומיניים: מסקנות

העובדה  .מניעה-סיטואציה המינית ולהשתמש באמצעיבשונים  םלחשוש מהיבטי למתבגריםתורמות 

מחזקת את הצורך בהעברת , פוחתים מניעה-השימוש באמצעיוהלחץ -שעם העלייה בגיל הערכות

. המינית ולהשלכותיה סיטואציהההמתבגרים למורכבות חשיפת  תוך, מיני בגיל צעיר-תכניות לחינוך

, מסייעות למתבגרים להיות אקטיבייםכ, התמודדות אדפטיביות-יש להדגיש שימוש באסטרטגיות

 .   סיטואציה המיניתבלהתנהג באחריות , ובפועל -ולקבל תמיכהלשוחח , לתכנן התנהלותם
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 ייהם של צעירים בישראלהחכם בח מקומו של הטלפון הנייד
 
 

 לוי חן אילת2, אבידר רות1, יאלאר ירון1, מלכה ורד1

 
 יזרעאל עמק האקדמית, לתקשורת החוג1

 חיפה אוניברסיטת, לניהולס "ביה2

 

 

של צעירים ישראלים במכשיר , במובנה הרחב, מנסה לבחון לעומק את חווית השימוש המחקר: רקע

בישראל קצב חדירתו המהיר ותפוצתו הגדולה של הטלפון הנייד החכם .  'חכם'הטלפון הנייד ה

אינטראקציה ואינטגרציה , פרטיות, נגישות למידע, מאתגרים הנחות ומושגי יסוד בכל הנוגע לזמינות

 . חברים וסביבה, עם משפחה

באופן שיאפשר מעקב , של הצעיר בעל הטלפון החכם" פרופיל המשתמש"חשיפת : מטרות המחקר

של המכשיר בחייו ובחיי  אחר המגמות המשתנות והאופן שבו תופס המשתמש הצעיר את מקומו

 . סביבתו

 צעירים 110 של מייצג מדגם בקרבבשלב הראשון הועבר סקר . בשני שלבים מחקר: שיטת המחקר

 הנחשבת אוכלוסייה כיצד לבחון במטרה, חכם בטלפון המחזיקים, 15-15 בגילאי ישראליים יהודים

 .בו השימוש דפוסי מהםו' חכם'ה הנייד הטלפון את תופסת טכנולוגיות של מוקדמת למאמצת

לבחון חוויות שונות של במטרה , 15-15ראיונות עומק בקרב סטודנטים בגילאי  10השני יבוצעו  בשלב

 שימוש ותפיסות תלויות הקשר

, ממצאי הסקר מלמד כי בשונה מטענות המושמעות בגנות הטלפון החכם ניתוח: ראשוניות מסקנות

זמנית -הטלפון הנייד החכם מספק בו. וע והתבדרותמטרתו העיקרית של הטלפון החכם אינה שעש

דואר , יצירת קשר עם הזולת באמצעות שיחה קולית: למשל)צורך אינטגרטיבי : שני צרכים שונים

 (. התעדכנות בנעשה בארץ ובעולם, חיפוש מידע: למשל)וצורך קוגניטיבי ( מסרונים, אלקטרוני

 

 

 

 

 

 .יזרעאל עמק מכללת של חקרהמ רשות מטעם חלקי למימון זוכה זהמחקר *
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 תחנות בתרבות היהודית: כיצד השפה יוצרת מציאות
 
 

 חן מרקס

 
 האקדמית עמק יזרעאל, החוג ללימודים רב תחומיים

 

 

לא אחת השפה נתפסת כיוצרת . תרבויות רבות שמו דגש על הכוח המאגי שיש לשפה ולמילים

, לשלוט באיתני הטבע, דם לברוא יש מאיןשימוש נכון במילים מאפשר לא. מציאות ובוראת עולמות

 .להשפיע על בני האדם שסביבו ולמשול בכוחות הסיטרא אחרא

 

ך המילים שבהן משתמש אלוהים מתממשות "בתנ. גם בתרבות עם ישראל מופיעים דימויים כאלה

אלוהים מתואר במדרש כמי שנעזר בתורה כבתכנית אדריכלית כדי לברוא את , כמו כן. במלואן

למזמורי . ובמדרש האדם הראשון קורא בשם לאלוהים ולחיות ובכך מגדיר את הווייתם, םהעול

בכוח המילים רבא בורא גולם ושולח אותו , תִהלים שנשא דוד נוספו במהלך ההיסטוריה כוחות מאגיים

. ובדומה הגאון מווילנא משתמש בשם המפורש כדי להפיח חיים בדמות אדם עשויה טיט, לרבי זירא

 .ת דומות מופיעות גם בספרות העברית המודרניתתופעו

 

בוחן את מחקרי . מטרת המחקר היא להציג תמונה פנורמית של דימויי השפה כיוצרת מציאות

 בין הדימויים העבריים ובין דימויים מתרבויות משווהגם  והוא, בתרבות עם ישראל ללודימויים הה

, מחקריות ספרותיות וזאת תוך שימוש במתודות, (הכוונה לדימויים קדומים ועכשוויים כאחד)אחרות 

 .פדגוגיות ותרבותיות, פולקלוריסטיות

 

  –שמציגים את השפה כיוצרת מציאות  –כיצד דימויים : שאלות המחקר שאני מבקש לחקור הן

מהם השינויים שחלים בדימויים ? מתגלגלים ובאים לידי ביטוי בתחנות שונות בהיסטוריה היהודית

תרבותי שמנהלים הדימויים עם התרבויות שעם -מהו השיח הבין? מעותם הרטוריתומה מש, אלה

מה המטרה הרטורית של הדימויים והאם המטרה הזו משתנה במהלך ? ישראל בא עמן במגע

ומה הן ההשלכות של הבנת השפה כיוצרת מציאות על הדובר ועל הנמען של היצירה ? ההיסטוריה

 .הספרותית
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 בישראל סטודנטים בקרב החיים לאיכות נההשי איכות בין הקשר
 
 

 אורנה שינסקיי'מור יערה וצ,  אסנת נקסון
 

 יזרעאל עמק האקדמית, לפסיכולוגיה החוג
 

נמצא כי דפוסי שינה לא תקינים . עוסקת בהשפעה ההדדית של איכות השינה ואיכות החיים הספרות

ים עובדים לעומת שאינם עובדים וכי ומשך שינה קצר הם הגורמים לירידה באיכות השינה של סטודנט

 איכות בין הקשר את לבחון הייתה המחקר מטרת. משך שינה קצר מהמומלץ פוגע בתפקוד היומי

 תנבא ירודה שינה איכות כי הייתה המחקר השערת כאשר, סטודנטים בקרב החיים לאיכות השינה

 .טובה פחות חיים איכות

שנים  ±11.11  7.87בגיל ממוצע , גברים ונשים, םסטודנטים ישראלי 518במחקר השתתפו  :שיטה

, MSQ)שאלוני שינה , שאלון דמוגרפי: הסטודנטים מלאו(. ±11.81  1.11היה  BMI -וממוצע ה)

ESS ,ו- PSQI) ,ויעילות משך נכללו השינה איכות במדדי. חיים איכות ושאלון, טיפוסיות שאלון 

 איכות שאלוני. יומית ועייפות יקיצה לאחר חושהת, שינה הפרעות, שינה דפוסי, טיפוסיות, שינה

בריאות , ('שינה וכד, כוחות ועייפות, פעילות יומיומית) פיזית בריאות: של מדדים כללו החיים

, קשרים אישיים)קשרים חברתיים , ('יכולות קוגניטיביות וכד, שליליים/ רגשות חיוביים)פסיכולוגית 

וציון כולל ( 'סביבה פיזית וכד, פנאי, מקורות כלכליים)וסביבה ( תמיכה חברתית ופעילות מינית

בין ( ורגרסיה בצעדים פירסוןמתאם )כדי לאושש את השערת המחקר נבדקו קשרים . לאיכות החיים

 .משתני איכות השינה ומשתני איכות החיים

 11.18%. מהנבדקים דיווחו על רמת בריאות טובה ומעלה 554, מתוך כלל המדגם :תוצאות

בבדיקת . העובדים למחייתם ומצבם הכלכלי בינוני ומעלה, עירוניים, קים הינם רווקיםמהנבד

שהחשובים ,  המתאמים והרגרסיה בין איכות השינה לאיכות החיים נמצאו מספר מתאמים מובהקים

 החיים איכות לבין הכללי השינה איכות מדד בין מובהק חיובי קשר נמצא. 5 :ביניהם מוצגים להלן

 חיים איכות של הסביבתי ההיבט לבין עייפות בין מובהק שלילי קשר נמצא. p<.001 .1)) הכללית

(p<.01.) 1 .ערב טיפוסי לעומת יותר טובה פיזית בריאות על מדווחים בוקר טיפוסי כי נמצא 

(p<.01 .)7 .11% מובהק באופן מנבא הכללי השינה איכות מדד כי נמצא בצעדים ברגרסיה 

 [F(3, 124)=12.92, p<.001]. הכללית החיים איכות מדד של המוסברת מהשונות

קשורה , ובריא, מחקרנו ניתן להסיק כי איכות החיים של הפרט גם אם הוא צעיר מממצאי :מסקנות

נמצא כי עייפות וכן הנטייה לטיפוסיות ערב פוגעות בהיבטים של איכות . ומנובאת מאיכות השינה

כפי , ניכר כי מדד איכות השינה הכללי, בנוסף. הפיזית ההיבט הסביבתי והבריאות: כגון, החיים

, לסיכום. הינו בעל החשיבות הרבה ביותר לניבוי איכות החיים הכללית PSQI,י שאלון "שנמדד ע

  .איכות שינה נמוכה מהווה גורם סיכון לירידה באיכות החיים ובתפקוד היומי של הפרט הצעיר
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 IVFבמרפאות ' תרבות ההתמדה'תה על השפע ,למדיניות הפריון בסיוע בישרא
 
 
 איזנברג מיכל משיחפרידה סימונשטיין ו

 
 יזרעאל עמק האקדמית, בריאות מערכות למנהל החוג

 

ביטוח הבריאות הממלכתי בישראל מכסה מספר בלתי מוגבל של טיפולי פוריות לכל אישה : רקע

יתכן כי ,  IVFידועה במרפאות תופעה ', תרבות ההתמדה'. אזרחית המדינה עד להולדת שני ילדים

לאור מחקרים שמתריעים על השפעות שליליות כתוצאה של טיפולי . מתחזקת בעקבות מדיניות זאת

 . יש מקום לבדוק את המדיניות בנושאי פריון בסיוע בישראל, פוריות ממושכים

גדל האם מספר הילדים שנולדים  כלומר, יעיל IVFהאם ריבוי מחזורי  לבדוק: מטרת המחקר

 . מחזוריםבלתי מוגבל של כפונקציה של מספר 

הדסה עין  ח"בביה 1000נשים שהחלו את הטיפול בשנת  כללהאוכלוסיית המחקר : שיטת המחקר

עדיין המחקר ) מרשומות בית החולים הנתונים נאספו .1050ונשים שנמצאו בטיפול בשנת כרם 

 (.בעיצומו

. הצלחה 14.1%בהדסה עין כרם נמצא  1000ת בקרב הנשים שהתחילו את הטיפול בשנ: תוצאות

אחוזי ההצלחה היו נמוכים יותר בקרב . ככל שהאישה עברה יותר טיפולים כך אחוזי ההצלחה קטנים

בנשים . מספר טיפולים גבוה העלה את הסיכויים לאשפוז. 11הנשים שהתחילו את הטיפול מעל גיל 

 (. לידת תינוק חי)הסתיימו בהצלחה  מכלל מחזורי הטיפול 51.1%רק  1050שהיו בטיפול ב 

נשים  50לא הועילה לארבע מתוך  IVFמדיניות המחזורים ללא הגבלה עם : (ביניים) מסקנות

מאחר ורוב ההצלחות נרשמו בשלושת הטיפולים הראשונים וירדו . 1000ב   IVFשהתחילו טיפול

, מוטלת בספק  IVFלים בהמדיניות של מספר בלתי מוגבל של טיפו, לאפסיים עד הטיפול השביעי

לאורך העשור ( והנמוכה)יעילות המחזורים הקבועה . ומדאיגה לאור העלייה במספר האשפוזים

מרמזת על ביצוע מספר רב של מחזורים שסיכויי הצלחה שלהם נמוך מאוד ( 51%בסביבות )האחרון 

 . מלכתחילה
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 הצלחת שיתוף הציבור בתכנון: פיתוח תשתיות עירוניות בחיפה
 
 

 ³ורדה ליבמןו ²ענבר דעבול ,²מרסלה רוטשטיין ,¹חביאר סימונוביץ
 

 
 האקדמית עמק יזרעאל, לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה החוג¹

 ת עצמאי עריםת מתכננו מהנדסת²

 מנהלת המחלקה לתכנון עיר בעיריית חיפה  ³

 

 

ציר רכס הכרמל  של דרך חדשה לחיבור הציעה סלילה, שיזמה עיריית חיפה, 1110/תכנית חפ :רקע

תוואי . חדשות של אלפי יחידות דיור במורדות הדרומיים של הרכס לחוף הים הדרומי והקמת שכונות

 . העירבקרבת שכונות  עובדיה נבחר על ידי ועדת מומחים ועובר באזור ואדי הדרך המוצעת

 .וןבתכנ דנה הועדה המקומית בתכנית והחליטה לקדם תהליך של שיתוף הציבור 1050בסוף 

. 1. טרם המשך קידומה בוועדות התכנוןלאפשר לציבור להביע את דעתו לגבי התכנית . 5 :מטרות

בין בעלי העניין  שיח-רבלפתח . 1. האינטרסים השוניםבילי גבש פתרון תכנוני ישים שיאזן בין ל

 .השונים סביב התכנית והשלכותיה

. ל בעלי העניין בתכניתעשה מיפוי שנ .תהליך שיתוף הציבור חהנהצוות מומחים  :העבודה שיטת

ונבחרו בצורה דמוקרטית , נןבו הוצגו התכנית והתהליך המתוכ, הוזמנו להשתתף בכנס ציבורי כולם

אחת בשכונה המתוכננת והשנייה בדרך נחל  שעסקו העניין השונים לשתי קבוצות עבודהבעלי  נציגי

בעקבות . יות והציעה פתרונות חלופייםזיהתה בע, כל קבוצה למדה לעומק היבטי התכנית. עובדיה

 . הערות החליטה עיריית חיפה לבחון את החלופה התחבורתית שהוצעה על ידי התושביםהקבלת 

עריית . בו הוזמנו בעלי העניין ותושבי השכונות, התקיים כנס ציבורי שני ,1051באוקטובר  :תוצאות

להשהות את התכנית כפי שהוגשה  טהיאת המסקנות של הליך שיתוף הציבור והחל הגיחיפה הצ

 . ולתכנן תכנית חדשה לוועדה המקומית
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 ציפיות אקדמיות של הורים כמשתנה מתווך בין מובחנות עצמית וחרדת בחינות
 
 

 דב-חן דויטשו, אורי דן, אורה פלג

 
 יזרעאל עמק האקדמית, חינוכי ייעוץ שני תואר

 

 
מהוות משתנה מתווך בין אקדמיות של הורים  ציפיותמטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם 

המשתתפים היו . של הסטודנטים חרדת בחינותלבין ( Differentiation of Self) מובחנות עצמית

מובחנות : המשתתפים ענו על השאלונים. סטודנטים מכלל החוגים במכללה אחת בצפון הארץ 154

שאלון , אלון ציפיות אקדמיות של הוריםש, Differentiation of Self Inventory-Revised-עצמית

TAI (סולם חרדת בחינות )ימצאו : השערות המחקר היו. ושאלון פרידבן למדידת חרדת בחינות

משתנה  -תגובתיות רגשית ועמדת אני, ניתוק רגשי, מיזוג עם אחרים)קשרים בין מובחנות עצמית 

 -מתח-חשיבה והתרגשות-רעות תפקודהפ, גינוי חברתי; רגש, דאגה)לבין חרדת בחינות , (אקסוגני

ציפיות הקשורות בציונים ובלימודים מתקדמים )וציפיות אקדמיות של הורים ( משתנה אנדוגני

השערת המחקר המרכזית הייתה כי רמת . כמשתנה המתווך( וחשיבות הלימודים בעיני הורים

לבין רמת חרדת הציפיות האקדמיות של ההורים תתווך את הקשר בין רמת המובחנות העצמית 

נעשה שימוש במודל נתיבי מתאמים בכדי לחקור האם ציפיות אקדמיות של הורים הינו . הבחינות

אך השערות המחקר אוששו באופן , נמצאו קשרים מובהקים בין שלושת המשתנים. משתנה מתווך

העצמית הממצאים העיקריים הצביעו על קשרים שליליים מובהקים בין חלק ממימדי המובחנות . חלקי

נמצאו , כמו כן. ובין ציפיות אקדמיות של הורים( ניתוק רגשי ותגובתיות רגשית, מיזוג עם אחרים)

, ניתוק רגשי, מיזוג עם אחרים)קשרים שליליים מובהקים בין ארבעת מימדי המובחנות העצמית 

ם בין ציפיות נמצאו קשרים חיוביים מובהקי, בנוסף. ובין חרדת בחינות( תגובתיות רגשית ועמדת אני

חשיבות הלימודים )נמצא כי ציפיות אקדמיות של הורים , לבסוף. אקדמיות של הורים וחרדת בחינות

מיזוג עם אחרים וניתוק )משמשות כמשתנה מתווך בין שני מימדי מובחנות עצמית ( בעייני ההורים

גבוהות של  המשמעות הנגזרת מכך הינה כי במשפחות בהן יש רמות. לבין חרדת בחינות( רגשי

רמת הציפיות האקדמיות של ההורים מילדיהם הסטודנטים גבוהה , מיזוג עם אחרים וניתוק רגשי

מכך משתמע כי על מנת להוריד את הציפיות . גם חרדת הבחינות גבוהה יותר, יותר ועל כן

 .צריך להפחית את רמות המיזוג עם אחרים והניתוק הרגשי של הסטודנטים, האקדמיות של ההורים
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The Symphony of Internal integration within HRM subsystem  

Aviv Kidron 

Department of Human Services, the Max Stern Yezreel Valley College 

  

Purpose: Thy study has two purposes: first, to develop a measurement instrument for 'internal 

integration within the HRM subsystem’ (IIHRMS); second, to test the relationship between 

trust, differentiation, attitude towards the importance of integration, IIHRMS s a mediator 

variable and HRM effectiveness.  

Design/Methodology: First, The method of EFA and CFA were employed to evaluate the 

reliability and validity of the IIHRMS measurement instrument. Second, a questionnaire 

survey was carried out among 233 HRM professionals from 29 HRM subsystems.  

 Results: IIHRMS' model composed of HRM infrastructure (HRM cooperative policy, 

integrative core competence, and integrative technological infrastructure), internal 

communication process (formal and informal) and integrating process (consistency of HRM 

practices at the subsystem and individual levels). Following those findings, a measurement 

instrument for IIHRMS was developed. The first two categories were found as related to the 

dependent category- integrating process.  Finally, the research hypotheses were tested. 

Differentiation, trust among HRM staff and attitude towards the importance of integration 

have a positive correlation with IIHRMS. IIHRMS is positively correlated with strategic 

HRM effectiveness, but is not correlated with technical HRM effectiveness. 

 

Research/Practical Implications: The validity and reliability of the measurement instrument 

should be examined in further researches. From practical point of view, IIHRMS model gives 

HRM managers 'a tool box' to create internal integration mechanisms. 

Originality/Value: Defining and developing a measurement instrument of IIHRMS enabled 

to examine it empirically. An examination of the relationship between IIHRMS and HRM 

effectiveness may strengthen awareness of IIHRMS as a factor that may influence HRM 

effectiveness. 
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Overnight Stock Price Reversals 
 

 

Andrey Kudryavtsev 

  

Economics and Management Department, the Max Stern Yezreel Valley College 

 

 

Background: In informationally efficient asset markets, prices incorporate news quickly and 

accurately and investors cannot predict future returns and make abnormal profits. However, a 

number of previous empirical studies seriously challenge the notion of efficient capital 

markets and indicate that abnormal profits are possible using historical information. In present 

study, I explore the dynamics of stock price reversals. In particular, I try to shed light on the 

overnight reversals, that is, on the price reversals between the end of a trading day and the 

opening session of the next trading day. 

Methods: To account for the "end-of-the-day" price moves, for each of the stocks currently 

making up the Dow Jones Industrial Index, I compare, on the daily basis, the high-to-close 

and the low-to-close price changes, and also compare them to the same day's average and 

median changes for the total sample of stocks. 

Results: I document that opening returns tend to be higher following the days with relatively 

large high-to-close price changes (price decreases at the end of the day), and lower following 

the days with relatively large low-to-close price changes (price increases at the end of the 

day). Furthermore, I construct five portfolios based on the opening trading sessions and 

involving a long position in the stocks on the days when, according to the "overnight 

reversals" behavior, their opening returns are expected to be high and a short position in the 

stocks on the days when their opening returns are expected to be low. All the portfolios are 

found to yield significantly positive returns.  

Conclusions: At least in a perfect stock market with no commissions, the daily-adjusted 

strategies based on the expectations of the "overnight reversals" look promising. This may 

prove a valuable result for both financial theoreticians in their eternal discussion about stock 

market efficiency, and practitioners in search of potentially profitable investment strategies. 

 

Original research paper recently published in the Journal of Advanced Studies in Finance. 
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 טרנסקסואלי בישראל/בי/לסבי/המחקר ההומוהיציאה מהארון של 
 
 

 עמית קמה
 

 האקדמית עמק יזרעאל, החוג לתקשורת

 
 

/ טרנסקסואלים/לסביות/הומואים אודות על רבמחקיחסי -רב שגשוג ניכר האחרונות בשנים

-ראשון למפות את שדה נסיוןסקירת הספרות הנוכחית מהווה . בישראל( ב"להט) ביסקסואלים

והן , נושאיו ותחומי הידע שלו, הן מבחינת מושאי המחקר: המחקר ברבדים סינכרוניים ודיאכרוניים

, החל מתיזות)של העבודות ( N=338)יה הקורפוס שנבדק כולל את כלל האוכלוסי. מבחינת החוקרים

המיפוי בחן מספר . 1051ועד  5871שפורסמו מאז ( דרך דיסרטציות וכלה בספרים ומאמרים מדעיים

. 'וכוערוצי הפרסום , מחבריהם, המהלך ההיסטורי של הפרסומים וכן התפלגויות נושאיהם: היבטים

ידע פורסמו יותר משלושים עבודות -בחמישה תחומי: העיקריים ניתן להצביע על המימצאיםבין 

, זהות: בראש רשימת הנושאים(. תקשורת ועבודה סוציאלית, משפטים, סוציולוגיה, פסיכולוגיה)

 %18לסביות , ממושאי המחקר %11הומואים מהווים . פוליטיקה והורות, זוגיות, פתולוגיה

(. %71)לעומת הנשים  (%14)החוקרים נמצאה עדיפות לטובת הגברים  בקרב .%4וטרנסקסואלים 

המסקנה העיקרית מלמדת שהשינויים במציאות החברתית הקדימו את הצמיחה הפתאומית בשדה 

החוקרים מבכרים לבחון , בנוסף. שהתרחשה בשלהי שנות התשעים של המאה העשרים, האקדמי

יינים כן הם מתענ-כמו. נדרית וגיבושן'והטרנסגהלסבית , ההומואיתהיבטים של התפתחות הזהויות 

לא ניכרת התעניינות בנושאים כמו , לעומת זאת(. זוגיות והורות)מינית -בהיבטים של המשפחה החד

הסקירה מסתיימת בהרהור לגבי האפשרות לגבש מסגרת מוסדית . איידס וביסקסואליּות, השואה

 .בי"הלהטלמחקר ולהוראה של התחום 

 

 
  



 41 

 "נדרטרנספורטקי"אתרי ההנצחה של ה: זיכרון פרטי במרחב הציבורי
 
 

 רוזנברג פנינה
 

 האקדמית עמק יזרעאל , תחומי במדעי החברה-החוג הרב
 

 

-שבמהלכו נשלחו כ, (5818ספטמבר -5818דצמבר " )קינדרטרנספורט"מבצע ההצלה הייחודי של ה

יתכן . היה למושא הנצחה רק מזה עשור, ילדים מארצותיהם במזרח ומרכז אירופה  לאנגליה 50.000

הושתק משך תקופה , הצלה ואובדן, דהימאוחרת מעוגנת בעובדה שסיפור זה של פרהנצחה השה

בשל רגשות האשם  , הניצולים" הילדים"לא אחת בגין הצנזורה העצמית שכפו על עצמם , ארוכה

ניצולים היחידים /העובדה שלא אחת היו הם השורדיםמבעיקר שנבעה , שרבים מהם חיים איתם

ת השמונים של המאה העשרים זכה סיפור המבצע  לתהודה ציבורית רק בשלהי שנו. ממשפחותיהם

 .ונארג בהיסטוריה של השואה

שהיה עצמו , המתגוררת בלונדון והאמן הישראלי פרנק מייזלר, פלור קנט ,ילידת וונצואלה ,האמנית

סדרות אתרי הנצחה שממוקמים בתחנות רכבת שונות ,  כל אחד בנפרד, יצרו, מילדי הטרנספורט

בעוד קנט מבססת את אתרי ההנצחה . ששימשו ציוני דרך בהגירה הכפויה של הילדיםבי אירופה ברח

והופך אותה לנרטיב , את האודיסיאה הפרטית שלוהרי שמייזלר משחזר " ילדים"שלה על עדויות ה

 . קולקטיבי

וע תוך התמקדות בדואליזם של איר" הקינדרטרנספורט"ההרצאה תציג את אתרי ההנצחה של מבצע 

הנע בין הרצון למחוק את הטראומות העבר לבין צורך להנציח במחווה של  –זה לגבי הניצולים 

 . בלתי רגילהכה שפתחו את ביתם וליבם בתקופת " רגילים"הוקרת תודה את אלפי האנשים ה
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  –" אז חופש, אם אתה שואל, חופש"
 נקודת המבט של סטודנטים על חיים מוגשמים

 

 
 אלון רז

  
 האקדמית עמק יזרעאל, מדעי ההתנהגותהחוג ל

  אוניברסיטת חיפה

 

 

סטודנטים במכללת עמק יזרעאל ובאוניברסיטת חיפה נתבקשו  585במחקר שערכתי בקרב 

 . הסטודנטים לכתוב תיאור עשיר של תמונת החיים המוגשמים של כל אחד ואחת על פי דרכו או דרכה

פן איכותני באמצעות ניתוח תוכן נושאי את הטקסטים שהתקבלו מן הסטודנטים ניתחתי באו

(Thematic analysis) , אשר מתייחס למילים ולתיאורים של הסטודנטים כמשקפים את החוויה

 שלהם והוצאת קטגוריו מרכזיות של החוויה

בריאות , מעמד, נתינה לאחר, משפחה, פשטות, חופש: קטגוריות על 1ניתוח הטקסטים לימד על 

הופיעו באופן הדומיננטי והנשנה ביותר כשאב " חופש"השונות המילה והתמה  מבין הקטגוריות. הגוף

הטיפוס של חווית החופש הייתה לעיתים קרובות חווית הטיול הגדול שאחרי הצבא כמו גם חיים 

היבט זה התקשר . שבהם ההזקקות לכסף פחותה ולכן יש דרגת חופש גדולה יותר מן המרוץ החומרי

הגשמה התקשרה גם . של חיים יותר כפריים הנוגעים במרחב ועבודת אדמהבמובן " פשוטים"לחיים 

האחת מבחינת המשמעות  –לשתי נקודות מבט על מימוש המסלול הלימודי של הסטודנטים 

והשנייה ( מדובר בסטודנטים ממקצועות מדעי החברה וחינוך)והחשיבות של העשייה עבור אחרים 

ההתייחסות לבריאות הגוף כללה את .  לאגו האישי מבחינת המעמד או ההכרה בהצלחת העשייה

 .       הבריאות הכללית רק באופן משני ואת הכושר הגופני ומשקל הגוף כדומיננטיים יותר
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Background: The present study aimed to identify potential neural correlates of Emotional 

Intelligence (EI) by using scalp-recorded Event-Related Potentials (ERPs). We used a visual 

emotional oddball task to identify ERP correlates of emotional processing among participants 

with high and low EI levels. Angry and happy faces were used as the infrequent (target) 

stimuli, and neutral faces were used as the frequent (non target) stimulus.  

Results: The ERP results indicated that high EI participants exhibited significantly greater 

mean amplitudes of the early attentive P200 (195–285 ms post-stimulus) and P300 (350-450 

ms post-stimulus) ERP components in response to emotional and neutral faces. These effects 

were evident at occipital, posterior-parietal and frontal scalp locations.  

Conclusions: The present study is among the first to demonstrate ERP correlates of EI in 

response to visual emotional stimuli. Data suggest greater activation of brain attentional 

systems among high EI individuals in the context of an emotional task. It also underscores the 

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

processing in the research field of emotional intelligence. 

 

  



 44 

Australia and the ‘Yom Kippur’ War of 1973 
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The Yom Kippur War marked the lowest ebb in the history of Australia’s relations with the State of 

Israel and a crisis point in the Whitlam Labor Government’s relations with the Australian Jewish 

community. Australian Jewish leaders, who were concerned during this War about the very survival 

of the Jewish State, and who actively sought Prime Minister Gough Whitlam’s public support for 

Israel, found themselves rebuffed repeatedly by Whitlam who insisted on a policy which he 

believed to be of ‘strict neutrality and even handedness’. In response, the majority of Australian 

Jewish voters who supported Whitlam in 1972 turned against him in the subsequent election of 

1974. These developments represented a significant change in the Australian Labor Party’s 

longstanding pro-Israel attitude and policies. They also led to a profound division within the 

Australian Labor Party. 

This article will examine whether what appears to be a radical change indeed represented a 

complete departure from previous Australian Government's policies towards Israel, or, as Whitlam 

argued, indicated a continuation of Australia's policy towards the Arab-Israeli conflict. 

 

Accepted for publication in The Australian Journal of Jewish Studies, forthcoming. 
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  :והטמעת חידושים על ידי צוותי עבודה צוותיתאוטונומיה 
 ווך של למידה צוותיתהתפקיד המת

 

 
 רשקוביץ שרית

 
 האקדמית עמק יזרעאל ,החוג למנהל מערכות בריאות והתוכנית לתואר שני בפתוח וייעוץ ארגוני

 

 

נפוץ מאוד , אפילו כאלו הנחוצים בעליל, כישלון באימוצם של חידושים: רקע ומטרות המחקר

גורמים התורמים ליכולת הטמעת  מטרת מחקר זה היא לקדם את ההבנה לגבי, לפיכך.  בארגונים

 .החידושים של צוותי עבודה

קרי המידה בה חברי הצוות חווים עצמאות ושיקול דעת בעבודתם נמצאה , אוטונומיה קבוצתית

השפעתה של האוטונומיה הצוותית על רמת ההטמעה של , אולם. הצוותיתכתורמת לרמת הביצוע 

ונומיה קבוצתית תוביל לרמה גבוהה יותר של הטמעה אנו מציעים כי אוט. הצוות עדין איננה ברורה

למידה צוותית היא . וזאת בשל השפעתה של האוטונומיה הצוותית על הלמידה הצוותית, צוותית

 ,Edmondson)ורפלקציה על התוצאות , חיפוש משוב, שאילת שאלות, תהליך ספירלי של התנסות

(2007 . 

חברי הצוותים דרגו את . תי עבודה במגוון ארגוניםצוו 84-איש מ 110כולל  המדגם: שיטת המחקר

רמת המהימנות הפנימית של תשובותיהם נמצאה כעומדת ) הצוותיתרמת האוטונומיה והלמידה 

 . הצוותיתהצוותים דרגו את רמת ההטמעה  ומנהלי Rwg >0.70), בסטנדרט המבוקש של

על הלמידה  הצוותיתומיה למשוער נמצאה השפעה מובהקת של האוטונ בהתאם: תוצאות ומסקנות

נמצאה השפעה מובהקת של , כמו כן. p<0.01)) הצוותיתועל ההטמעה ( p< 0.001)הקבוצתית 

נמצא כי ההשפעה של האוטונומיה , בנוסף(. p< 0.001) הצוותיתעל ההטמעה  הצוותיתהלמידה 

 .הצוותיתתווכה באופן מלא על ידי הלמידה  הצוותיתעל ההטמעה  הצוותית

 

 

 .במכללה מחקר סמינר במסגרת סטודנטים 22 ידי על העבודה לצוותי חולקו המחקרי שאלונ*
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 איך אפשר להבטיח את החסכונות הפנסיונים

 
 

 שחור  טל
 

 יזרעאל עמק האקדמית, לכלכלה החוג

 

 

מקובל להקדיש זמן רב לשאלה מה יקרה אם התשואות של הקרנות יהיו , בדיון על קרנות הפנסיה

כדי להבין . לא עוסקים כלל בסכנות שעלולות להיגרם אם התשואות תהינה גבוהות מדיו, נמוכות מדי

 . את הסכנות האלה אפשר להסתכל על המקרה היווני

הביקושים במשק היווני גדולים מהמקורות שעומדים . אחד הגורמים למשבר ביוון הוא עודף ביקוש

, דבר זה חייב אותם לקחת הלוואות. היבואנאלצו היוונים להגדיל את , וכדי לגשר על הפער, לרשותו

ל הוא ככל הנראה מערכת הפנסיה שהתשלומים אותם "אחד הגורמים למצב הנ. והסוף ידוע לכולם

משבר מסוג זה  . העבירה לפנסיונרים היוונים לא עמדו בשום יחס ליכולת הייצור של המשק היווני

, ח ממשלתיות"פנסיה בישראל הושקעו  באגחסכונות ה, עד לפני מספר שנים. גם ישראללפרוץ עלול 

שהתשואה הזו , הטענה העיקרית נגד הסדר זה הייתה. לשנה 1%שנתנו תשואה מובטחת של מעל 

לפי התיאוריה , שכן, זו גם הייתה הסיבה העיקרית להעברת קרנות הפנסיה לשוק ההון. גבוהה מדי

דבר שמבטיח , ה האמיתית שלהםלתת להשקעות את התשוא" יודע"שוק ההון , הכלכלית המקובלת

מעורר תהיות לגבי , מצבו של שוק ההון בשנים האחרונות. שוויון בין המקורות והביקושים של המשק

ח "ומעלה מחדש את האפשרות של השקעת החסכונות הפנסיוניים באג, של שוק ההון" הידע"

 .ממשלתי
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Managing Distress: Exploring the Hierarchy of Suffering in Israel 
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My current research project is an ethnographic investigation into suffering and legitimization 

in Israel. In this country beleaguered by war, placidity and turmoil go hand in hand, and 

conflict zones plagued by suffering co-exist with areas of calmness. The study explores the 

ways suffering in three different areas of focus – Gaza, Sderot and Tel-Aviv - is socially 

perceived, acknowledged, and (de)-legitimized by Israelis. I consider these three fields of 

research as exemplifying multiple states of between-ness: concurrently epitomizing the Israeli 

‘almost-at-war’ experience through frequent violent eruptions of the mundane, or “recesses of 

the ordinary” (following Das 2007:1); standing in the crossroads of being ‘put on the 

(militant/terrorist) map’; and feeling forgotten or discarded by the government and the 

citizens of central Israel. I aim to describe the ways affliction structures not only peoples’ 

everyday experience, but also re-delineates their social relations in the broader context of 

Israel. My approach is informed by issues of boundaries to an engaged anthropology of 

contemporary themes, as they surface in both concrete and symbolic forms, emotionally 

expanding into questions of violence, identities, and perceptions of marginality and 

peripherality.  
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Introduction: The complex task of driving requires driver vigilance, attention and ability to 

perceive, comprehend, react and adapt. While it appears self-evident that most, if not all, of 

these functions are affected by fatigue and drowsiness, little direct, concrete proof exists. 

Therefore, the aim of the present study was to examine the relationship between objectively 

measured sleepiness and driving ability. 

Methods: Twelve adults (mean age 24.5± 1.4 years: 6 males, 6 females) participated in the 

study. During the entire study period (24 hours of continuous awakening) participants were 

tested every three hours with a battery of computerized tests (Vienna Test System) known to 

significantly correlate with accident involvement and with the Pupillographic Sleepiness Test 

(PST) that objectively measures sleepiness. The PST consists of an 11-minute recording by 

infrared video pupillography of the sitting participant's pupil diameter, followed by automated 

data analysis. Spontaneous pupillary oscillations provide objective and quantitative measures 

of tonic central nervous activation, which is a precondition for higher level mental 

performance. In sleepy subjects the pupil shows spontaneous oscillations with a 

predominantly low frequency component and amplitudes reaching several millimeters.  

Results: Analysis revealed significant difference between day and night tests in mean motor 

reaction time [t(11)=3.61; p<0.01], in distribution reaction time [t(11)=2.89; p<0.05], and in 

the percentage of wrong responses [t(11)=-1.80; p<0.001]. Likewise, analysis revealed a 

significant correlation between PST Index and mean motor reaction time (r=0.94; p<0.01), 

between PST Index and distribution reaction time (r=0.84; p<0.05), and between PST Index 

and percentage of wrong responses (r=0.80; p<0.005). 

Conclusion: The results suggest that driving ability is directly and highly related to fatigue 

and sleepiness. This exploratory study can shed light on the role fatigue plays in decreased 

driving skills and increased road accidents. 
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While it is long known that the maximum cp-rank of     completely positive matrices is 

attained in the interior of the completely positive cone, it has not been known whether the 

maximum is also attained on the boundary of the cone. We answer this long standing question 

in the affirmative for any  . Moreover, we show that the maximum is attained at a positive 

definite matrix on the boundary. This result has implications for the study of upper bounds on 

the cp-rank, in particular the DJL conjecture: Drew, Johnson and Loewy [Linear and 

Multilinear Algebra 37 (1994) 304] conjectured that for     , the cp-rank of every       

completely positive matrix is at most  
  

 
 . Loewy and Tam [Linear Algebra and its 

Applications 363 (2003) 161-176] showed that the conjectured bound does hold for       

completely matrices with at least one zero. In this paper we use the new result to complete the 

proof of the DJL conjecture in the       case. We also describe the possible minimal cp 

factorizations for certain 5 × 5 matrices on the boundary of the completely positive cone.  

For treating the       case, results on (extreme) copositive matrices (in particular, on the 

zero sets of such matrices) are used. It seems that this approach can be useful also in dealing 

with the general problem of finding a sharp upper bound on the cp-rank of     completely 

positive matrices. 

 

 

 

 

 

 

 

To appear in SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications. 
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This paper examines and compares the meaning of work (MOW) according to religiosity 

among Jews and Muslims in Israel. There are no studies that compared work values of Jews 

and Muslims according to religiosity, in and out of Israel, and this study explores the MOW of 

the ethno-religious groups in Israel and the causes for the different patterns. In 2006 the MOW 

questionnaire was conducted on 1464 working respondents and the final sample included 898 

Jews and 215 Muslims representing the labor force. The MOW dimensions were: work 

centrality, intrinsic orientation, economic orientation and interpersonal relations. According to 

the findings, while among Jews, religiosity degree affected all the four dimensions of the 

MOW, there were no differences among Muslims with a different religiosity degree 

concerning all MOW dimensions, except for the economic orientation. Furthermore, among 

Muslims when religiosity is controlled, the other demographic variables do not influence the 

MOW domination either. Governmental policy can lead to higher participation of orthodox 

Jews in the labor market. Moreover, the extra-high work centrality among Arab Muslims 

reflects a high non-actualized potential for organizations and for the Israeli economy in 

general.  
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 היסטוריה ומיתהיסטוריה, מיתוס: שיח האנטישמיות החדשה
 
 

 מן'תורג אסף

 
 יזרעאל עמק האקדמית, המדינה למדע החוג

 

 

הקשור לתיאור  בכל, לפיהם השיח הציבורי בישראל, מחקר זה נשען על ממצאי בדיסרטציה :רקע

בעיקר בעתות מלחמה , יחסי יהודים ולא יהודים או לתיאור הקונפליקטים השונים של מדינת ישראל

 .מכיל שימוש נרחב בדימויים מיתיים מתוך המסורות היהודיות, ועימות

בחינת מקומם של דימויים מיתיים מעולם המסורת היהודית בשיח המחקרי על  :מטרת המחקר

דוגמא לכך מצויה בכותרת מאמרה של ההיסטוריונית דינה . טישמיות החדשהאודות תופעת האנ

. ואשר דן ברקע ההיסטורי של תופעת האנטישמיות החדשה?', ולמה, האם עשו שונא ליעקב, 'פורת

דימוי שכזה בשיח המחקרי אודות תופעת האנטישמיות החדשה אינו צפוי באשר הוא שיח אשר אמור 

בהקשר זה אבקש . דתית-כזו המנותקת מחשיבה מיתית, ביקורתית-תלהציע פרספקטיבה היסטורי

המשמש כתבנית מיתית־מהותנית במסורות היהודיות בתיאור ', עשו שונא ליעקב'לבחון כיצד המונח 

 .רלוונטי לסקירה היסטורית ואקטואלית של תופעת האנטישמיות', שנאת ישראל'

' שנאת ישראל לדורותיה'המאמרים בקובץ  ניתוח תוכן ביקורתי של :שיטת המחקר ושדה המחקר

הקובץ מהווה את שדה . הפרסום המחקרי הראשון אשר דן בתופעת האנטישמיות החדשה, (5880)

 .  מחקר לבחינת האופן בו משמשים בערבוביא שיח מיתי ושיח היסטורי כחלק מכתיבה מחקרית

ושתת על הנחות מיתיות קרי הוא מ, השיח המחקרי אודות התופעה הוא מיתהיסטורי :מסקנות

יותר מאשר המחקר אודות האנטישמיות החדשה מתאר את , במובן זה. המוסוות באצטלה היסטורית

 .מסורתי-הוא משעתק סיפור מיתי, התופעה

 
 


