
כתב העת הבינתחומי למדעי החברה
 גמות

כתב עת בינתחומי למדעי החברה
גמות

ם י נ י י נ ע ה ן  כ ו ת

דבר העורכות  5

דפוסים ליישוב עימותים ויחסי זוגיות בבגרות המאוחרת: כלים שלובים או   9
כלים שבורים? / ליאת קוליק, שולמית ולפיש וגבי ליברמן  

מודל להסבר נכונותם של פרחי הוראה ללמד בכיתה משלבת /    41
אורית גילור ומיכאל כץ

גורמים המסבירים תחושת אשמה בקרב פדויי שבי ממלחמת יום הכיפורים /   65
 זהבה סולומון, הילה גבעון מנטין ושרון אבידור

הצד האנושי של המטבע: הבניית העצמי של עובדים מתנדבים בתאגיד   97
  בנקאי בישראל / ריקי גליה

השפעתן של הערכיּות הרגשית ושל רמת העוררות על החלטה לקסיקלית    133
של מילים מופשטות בעברית / רינת ערמוני־סיון, לוצ'י קוזוקרו 

והרווי באבקוף  

אפקט הנדיבות במרכז הערכה לניהול כמחולל פרדוקס מגדרי /   153
ורדה ויזל ורונית קרק 

דפוסי שיח בעברית בין אימהות לבין ילדיהן בקרב הקהילה האתיופית  	189
בישראל: השוואה בין סיפור מתוך ספר מאויר לבין סיפור של סיפור עם 

בעל־פה / יערה סוקולובסקי ודורית ארם

המבחן הפסיכומטרי החדש: בדיקת תוקף רב–ממדית / דביר קלפר ונועה סקה 	221

קריירות מגדריות: מסלולי קריירה של נשים ושל גברים בישראל /  	245
גלית אהרון  

כרך נב, מספר 1
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4 # תוכן העניינים

מתקוונים אישית: עמדות של לומדים עם צרכים לימודיים שונים בנוגע  	283
 לתרומתו של קורס מקוון / מירי שינפלד ואילנה רונן   

ִחברות פוליטי של ילדים צעירים בסכסוכים בלתי נשלטים: המקרה  	317
הישראלי / מיטל נשיא, דניאל בר–טל ואוראל הריסון דיאמונד  

כשהסטטוס )החברתי–כלכלי( והסטטוס )בפייסבוק( ירדו לרחוב: תקשורת,  	359
מעורבות פוליטית ואקלים דעות במחאה החברתית של קיץ 2011 / 

יוסי דוד, יעקב שמיר ואלברטו סימפסר  

סיפור משכנע: שכנוע נרטיבי בסוגיות ציבורית / דנה וימן זקס  	391
ומיה מזור טרגרמן  

הזכות לזיכרון: סיפורם של ילדי חבל ימית / יעל הוכמן  	417
ודורית רואר–סטריאר          

מן הספרות המקצועית  447
עמיה ליבליך על תמר שפירא וח'אלד עראר, סיפורי חיים של מנהלות   

ערביות בישראל: מבט חברתי, תרבותי, פוליטי ומקצועי
ירדן ענב על טובה גמליאל, יומני זהרה: הזמנה נשית לאנתרופולוגיה  
אנדרה לוי על עמנואל מרקס, ההקשר החברתי של התנהגות אלימה:   

מחקר אנתרופולוגי על עיירת עולים בישראל
אסא מרון על עופר אריאן, ישראל ומדינת הרווחה   

קרול א' קדרון על קרן פרידמן־פלג, העם על הספה: הפוליטיקה של   
הטראומה בישראל

הלל כהן על אסתר ובמן ומאיר ליטבק, מאמפתיה להכחשה: תגובות   
לשואה בעולם הערבי

עינת לחובר על עמית קמה וענת פירסט, על ההדרה: ייצוגים תקשורתיים   
של "אחרים"

ענת בן־דוד על אלונית ברנזון, רוקדים ברחובות: על אזור הדמדומים בין   
תקשורת למחאות חברתיות

התקבלו במערכת  482

מדיניות המערכת והנחיות למחברים  483

תקצירים  V
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