
19 קולין  פרופ' עם (יחד ראובן אביב וד"ר יאיר יואב ∞ ד"ר

רשתית התנהגות חקר תל–אביב): מאוניברסיטת פרייס
מרוחקות ברקים סופות של

על להשפיע יכול אחד  בתא ברק כי היא  המחקר השערת
הפעילים ושהעננים אחר, מרוחק ממנו, בענן ברק של יצירתו
השפעות של מסונכרנת רשת מעין יוצרים חשמלית מבחינה
הנצפית שהרשת  מראה  שביצענו ראשוני ניתוח  הדדיות. 
כמו מתנהגת והיא אקראית אינה בטבע ברקים בסופות
הנדסיות) נוירולוגיות, (אקולוגיות, רבות רשתיות מערכות
אקראי ממצב לעבור ויכולות ותיאום, לסינכרוניזציה המגיעות
במערכות שנמדדו המחקר ינתח נתונים ולהפך. סדיר למצב
מתמטיים כלים וינצל לוויינים, ונתוני ברקים לאיתור קרקעיות
ואת התופעה של ההבנה להעמיק את כדי הרשתות מתורת

התהליכים האלקטרומגנטיים שבבסיסה.

שגיב  לילך ד"ר  עם (יחד רוקס סוניה  ד"ר  ∞ 

הבדלים — ותכונות ערכים העברית): מהאוניברסיטה
עמדות והתנהגויות בהשלכותיהם על

לאורך מרכזיים, יציבים אישיים מאפיינים ותכונות הם ערכים
תכונות הן והתנהגויות. עמדות תפיסות, על המשפיעים זמן,
מעטים מחקרים רק כה עד אך מקיף, באופן נחקרו ערכים והן
שואפות זה  במחקר המושגים. שני בין הקשרים את  בדקו
התמקדו קודם  שבמחקר לאחר בנושא, להרחיב החוקרות 
ההבדלים לבדיקת פונות הן עתה ותכונות. ערכים בין בדמיון
לבין ותכונות ערכים בין הקשרים  ייבדקו  המושגים: שני בין
בין שפערים ההשערה תיבדק העצמית. בתפיסה פערים
רוצה שהיה התכונות לבין לעצמו מייחס שהאדם התכונות
לעצמו מייחס שאדם ערכים בין  מהפערים  גדולים לו שיהיו
ערכים בין הקשר ייבדק לו;  רוצה שיהיו שהיה הערכים לבין

מחקר
בתשס"ו שאושרו חיצוניות מקרנות מחקר מענקי

מהקרן — מהם שלושה חיצוניות. מקרנות במימון זו הפתוחה זכו בשנה באוניברסיטה האקדמי הסגל חברי של מחקרים שבעה
למדע: הלאומית

תערוכת יום המחקר.
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שערכים  ההשערה  תיבדק  מוסריים;  שיפוטים  לבין  ותכונות 
מנבאים שיפוטים מוסריים טוב יותר מתכונות, מהֶקשר למידת 
החומרה אשר בה נשפטת פגיעה באחרים ומהֶקשר לתחושות 
ותכונות  ערכים  בין  הקשר  ייבחן  לבסוף  קולקטיביות.  אשם 
מנבאים  ותכונות  ותיבדק ההשערה שערכים  התנהגויות  לבין 
באופן שונה התנהגויות שונות: בעוד ערכים מתקשרים יותר 
רבה,  קוגניטיבית  שליטה  יש  שבהן  להתנהגויות  מתכונות 
תכונות מתקשרות יותר מערכים להתנהגויות שבהן יש מידה 

מעטה יחסית של שליטה קוגניטיבית.

בתהליך  התקשורת  תפקיד  מקלברג:  דוד  ד"ר   ∞

הגלובליזציה של היחסים הבין–לאומיים
והגלובליזציה מתעלמים באופן  מחקרי היחסים הבין–לאומיים 
בסתירה  עומד  זה  עיוורון  התקשורתית.  מהמהפכה  בולט 
מוחלטת להכרה של המשתתפים בזירה הבין–לאומית הגלובלית, 
על  משפיעים  ההמונים  ותקשורת  (טלקומוניקציה)  ַהּבֶזֶק  כי 
המחקר  מטרת  והחברתיות.  הפוליטיות  פעילויותיהם  מרבית 
היא לגשר על הפער שבין המחקר האקדמי ובין המשתתפים 
המגוונים בזירת יחסי החוץ, באמצעות בחינה והדגשה של כמה 
רכיבים מרכזיים הקושרים את התהליכים השונים של היחסים 

הבין–לאומיים, הגלובליזציה, הּבֶזק ותקשורת ההמונים.

תפקיד  ההמונים  ולתקשורת  לבזק  כי  טוען  המוצע  המחקר 
הגלובליים,  הבין–לאומיים  בתהליכים  במיוחד  ומעניין  מרכזי 
שכן הם בעלי מעמד כפול: כשחקנים עצמאיים וכשדה שבו 
רכיב  היא  התקשורת  מזו,  יתרה  אחרים.  שחקנים  פועלים 
למסרים  מאפשרת  היא  שכן  הגלובליזציה,  בתהליך  מרכזי 
תרבות  ליצור  אדם  ידי  מעשי  בגבולות  מתחשבים  שאינם 
בזירה  להשתתף  רבים  חדשים  ולשחקנים  גלובליים,  וחברה 

הבין–לאומית הגלובלית. 

השחקנים  של  התלות  הגברת  הוא  התהליך  מתוצרי  אחד 
גוברת  זו  תלות  מידע.  איסוף  לשם  התקשורת  באמצעי 
המשתתפים  השחקן.  מן  פיזית  רחוקים  שהאירועים  ככל 

המדינות,  של  הנרחבים  במקורותיהן  מצוידים  אינם  החדשים 
ולכן הם מגיבים בעיקר על מידע המגיע מאמצעי התקשורת. 
התקשורת מאפשרת לארגונים בין–לאומיים, לקבוצות אינטרס 
ולהשפיע  הבין–לאומי  בתהליך  חלק  לקחת  בחברה  ולפרטים 
מאפשר  הגלובלית  בזירה  המסרים  איחוד  מזו,  יתרה  עליו. 
דומים,  ונורמות  עקרונות  פי  על  לפעול  החדשים  לשחקנים 

ולחלופין — להיאבק על העקרונות והנורמות שלהם.

בסיקור  השינויים  של  השוואתי  ניתוח  ייערך  במחקר 
ובהשפעת התקשורת על מדיניות בין–לאומית גלובלית בשנים 
תיבחן  וכמותי  איכותני  ניתוח  באמצעות   .2002-1972
התפתחותו של משטר איכות הסביבה הבין–לאומי בין שלוש 
ועידות האו"ם בנושא איכות הסביבה [סטוקהולם (1972), ריו 
דה–ז'נרו (1992) ויוהנסבורג (2002)]. הניתוח יאפשר מבט ייחודי 
על התפתחות הבולטּות התקשורתית בנושא איכות הסביבה, 
על  השפעתם  ועל  הבין–לאומית  בזירה  המסרים  אחדות  על 

הרחבת ההשתתפות בזירה הבין–לאומית.

ארבעה מחקרים של חברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה 
הפתוחה זכו השנה במענקי מחקר מקרנות חיצוניות אחרות:

 
∞ ד"ר יואב יאיר זכה (יחד עם פרופ' קולין פרייס מאוניברסיטת 

תל–אביב) במענק מחקר מטעם האיחוד האירופי על פרויקט 
 Flash — forecasting flash-floods by using lightning data

∞ ד"ר ענת ברנע זכתה במענק מחקר מטעם המכון הלאומי 

"אספקטים  שנושאו  מחקר  על  בישראל  לפסיכוביולוגיה 
נוירוביולוגיים בהתנהגות נדידה של ציפורים".

∞ פרופ' מירי סורוז'ון זכתה במענק מחקר מטעם האיחוד 

 Development of models to improve האירופי על מחקרה בנושא: 
 management of Myasthenia Gravis: From basic knowledge to clinical

application
מטעם  מחקר  במענק  גם  זכתה  סורוז'ון  מירי  פרופ'   ∞

 Immunomodulation of :על מחקר שנושאו AFM הקרן הצרפתית
 Myasthenia Gravis employing the rat model disease

אבי  (עיצוב:  ובכלכלה של המושבות"  "התימנים בחברה  בת–ציון עראקי–קלורמן,  ד"ר  (מימין לשמאל):  יום המחקר  פוסטרים מתערוכת 
חתם); פרופ' אלי לוין, "תורת הפוטנציאל ושימושיה" (עיצוב: נירה ארבל); פרופ' תמר הרמן, "תנועת השלום הישראלית ותהליך אוסלו 

— בדרך לשום מקום" (עיצוב: ירדן זהבי); ד"ר אבריאל בר–לבב, "טקסי מיתה ואבלות אצל קהילות ישראל במזרח" (עיצוב: נירה ארבל).
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קוגוט  תהילה  ד"ר עם (יחד בייט–מרום רות פרופ'   ∞

החלטות פרו–חברתיות קבלת מהאוניברסיטה העברית):
והאחר העצמי תפיסת בין פערים —

החלטות על להשפיע יכולה האחר" יתנהג "כיצד של התפיסה
בפרט מדיניות של קובעי החלטות כללי ועל באופן אנשים של

ואחרים. רפואיים צבאיים, חינוכיים, אישיים, בתחומים

הקשרים בכמה לאחרונה נחקרה האחר של התנהגותו תפיסת
ניבוי שיפוט לבין העצמי לגבי שיפוט בין הפער ובעיקר נחקר
לא האחר) לתפיסת העצמי תפיסת (בין אלו פערים האחר.
אף עזרה, והגשת התערבות לגבי החלטות של בהקשר נחקרו
במצבים אנשים של והבחירות השיפוטים שהתפיסות, פי על
ויתמקד חלל זה למלא ינסה המחקר  נחקרו לא–מעט. הללו
תופעות בארבע האחר שיפוט לבין העצמי שיפוט שבין בפער
הצד; מן הצופה תופעת עזרה: ולהגשת להתערבות הקשורות
לקיחת המזוהה; היחיד תופעת הפרופורציה; דומיננטיות

סיכון.

עזרה, מצבי המתארות דילמות המשתתפים בפני יציג המחקר
את לבטא  או ראותם מנקודת עליהם להגיב יתבקשו והם 
הממוצע. החוקרות הסטודנט של הערכתו שנראה להם מה
משתתפים לעזור של בין נכונותם פערים יתגלו משערות כי
שהטיות הן משערות כמו כן, את נכונות האחר; שיפוטם לבין
דומיננטיות המזוהה, הקרבן (הטיית העצמי בשיפוטי שנמצאו
סיכון, לשיפוטי באשר האחר. בשיפוט יועצמו הפרופורציה)
והאחר העצמי בשיפוטי ידועים שפערים משערות החוקרות
ובשיפוט העצמי גם בשיפוט ביטוי יבואו לידי סיכונים, בלקיחת

בסיכון. יהיה כרוך מתן העזרה כאשר האחר

הפערים של ההבנה לשיפור המחקר יתרום התיאורטי במישור
השימוש ולהבנת האחר תפיסת לבין העצמי תפיסת בין
בשני רציונליים לעומת אינטואיטיביים החלטה במנגנוני
השלכות שייבדקו לתופעות המעשי, במישור הללו. המצבים
וציבוריות אישיות החלטות קבלת ועל מדיניות קביעת על
לתחום השלכות וכן לאֵחר עזרה להגשת הנוגעים בנושאים

מדיניות. להצגת או והפרסום השיווק

מהאוניברסיטה  שלו מיכאל ד"ר  עם (יחד לוי גל ד"ר  ∞

לא–ערבים מצביעים בקרב מעמדית הצבעה העברית):
ה–17 לכנסת בבחירות

השאלות אחת בישראל, גלויה מעמדית פוליטיקה בהיעדר
בעיצוב המעמדי הגורם של מקומו מה היא המעניינות
השמונים, שנות מאז הבוחרים. של הפוליטית ההתנהגות
מוכרעות בישראל לומר שהבחירות צרופה אמת בבחינת זו
הסכסוך היחס לסוגיית קרי המצביעים, המדיניות של בעמדות
התפלגות של האתני האופי במיוחד, הכבושים. והשטחים
מזויפת השפעה יש למעמד כי להניח חוקרים שכנע ההצבעה
בין הזיקה את  בעיקר משקפת שהיא מאחר ההצבעה,  על
את מלחקור  נמנעו  רבים חוקרים מזו, יתרה ומעמד.  עדה 
והעדפה חומריים מהסברים ריחוקם עקב המעמדית ההצבעה
של תרבותיים–אידיאולוגיים בגורמים המתמקדות תיאוריות של

בוחרים. התנהגות

הבחירות ממערכות לממצאים בהמשך לבחון, מבקש המחקר
המעמד  ה–17 נותר לכנסת בבחירות גם אם וב–2003, ב–1999
השינויים אף על  ואולי ההצבעה, בדפוסי משמעותי  גורם
הבחירות, תוצאות של אקולוגי ניתוח באמצעות עצמה. בבחירה
הפוליטית, במפה השינויים את לבחון החוקרים מבקשים
עיצבה כיצד ולהסביר המפלגות בין המעמדי המדרג את לזהות
של הקונקרטיות הפוליטיות לנסיבות מעמד בין האינטראקציה
מעמדיים. לאינטרסים בהתאם הבחירה את הבחירות מערכת

מהאו"פ  ציון  בן  אורי פרופ'  עם  (יחד שביט  טל  ד"ר  ∞

ממכללת שהרבני שוש וד"ר בן–גוריון ומאוניברסיטת
על לתחרות  ויחס לסיכון יחס  השפעת יזרעאל): עמק 

מסוכנים שאינם ונכסים מסוכנים נכסים תמחור
במכירת דורש שהפרט המחיר הכלכלית, התיאוריה פי על
אותו ברכישת הפרט  שיציע והמחיר שברשותו  מוצר
רבים במחקרים זאת, למרות זהים. להיות אמורים מוצר
במובהק גבוה ניסויים נמצא כי מחיר המכירה על המבוססים
לבין הנדרש  המכירה מחיר בין  להפרש הקנייה. ממחיר 
רבים. התנהגותיים הסברים  ניתנו המבוקש  הקנייה  מחיר
לרכישה שונים במכרזים הפרטים ישתתפו המוצע במחקר

שונים. נכסים של ולמכירה

של האו"פ המחקר רשות מקרן ומלגות מענקי מחקר
(לעומת 68 בקשות שהוגשו בתשס"ה) ומתוכן אושרו 73: הפנימית מהקרן לסיוע 91 בקשות בתשס"ו הוגשו לרשות המחקר
/ גישוש; 11 מלגות מחקר; 5 מלגות  פעיל למחקר / גישוש; 5 מענקים מצומצמים פעיל 7 מענקי מחקר; 2 מענקים למחקר
חלקית  למלגה במעבדת מחקר; 3 מענקים לשימוש אחד מענק מחקר; לצורכי 38 מענקי השתלמות לדוקטורנטים; הצטיינות

לאור. הוצאה לשם למענק אחת בקשה הניסוייים; במדעים סטודנט של
 

הפנימית: מימון מהקרן שאושר עבורם מן המחקרים שלושה קצר של תיאור להלן
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טיפול בקניין רוחני 
ועדה אד–הוק שבראשה עומדת ראש רשות המחקר עוסקת בימים אלו בגיבוש המדיניות לטיפול בנושא הקניין הרוחני של 
האוניברסיטה הפתוחה בתחום האקדמי ובהכנת נהלים מתאימים להגנה עליו וליישומו. מדובר בתוצרי מחקר העשויים להתגבש 

לידי פטנט או לידי מוצר בעל ערך עסקי.

יום המחקר
העשייה  מוצגת  בשנה,  שנה  מדי  לקיימו  שבכוונתנו  זה,  ביום  מחקר.  יום  לראשונה  הפתוחה  האוניברסיטה  קיימה  בתשס"ו 
המחקרית של חברי הסגל האקדמי הבכיר ושל חברי סגל ההוראה האקדמי. אורח הכבוד ביום המחקר השנה היה פרופ' מנחם 
יערי, בעבר נשיא האוניברסיטה הפתוחה וכיום נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. שלושה חוקרים שלנו הרצו על 
מחקריהם. את יום המחקר ליוותה תערוכת "מחקר במבט אחר". הוצגו בה עבודות של מעצבי המחלקה לעיצוב וגרפיקה שנעשו 

בהשראת מחקרים של חוקרי האו"פ בתחומי תוכן שונים. העבודות בתערוכה מוצגות באתר הבית של רשות המחקר.

או  מאהבתם  מושפעים  שהפרטים  הן  המחקר  השערות 
"אוהב  פרט  כך,  ("אפקט התחרותיות").  מסלידתם מתחרות 
כדי  למכירה  נמוך  ומחיר  לרכישה  גבוה  מחיר  יציע  תחרות" 
לזכות בתחרות (במכרז). אצל פרטים אלו יש לצפות להפרש 
עבור  הרכישה.  מחיר  לבין  הנדרש  המכירה  מחיר  בין  שלילי 
פרט "סולד מתחרות" זה הפוך. בבחינת כלל האוכלוסייה יש 
בגלל  המחירים,  בין  ההפרש  של  האפקט  להיעלמות  לצפות 

הקיזוז בין הקבוצות.    

ההפרש  שעבורן  לקבוצות  הפרטים  ימוינו  המוצע  במחקר 
וייבדק  שלילי,  ולקבוצות שעבורן ההפרש  חיובי  בין המחירים 

תמחור הנכסים עבור כל קבוצה בנפרד. 

חשיבות המחקר היא בבדיקת השפעת האפקט ההתנהגותי 
של אהבת תחרות וסלידה ממנה על תמחור נכסים מסוכנים 
ולא–מסוכנים. תוצאותיו יוכלו להסביר את הקונפליקט בספרות 
לגבי קיומו או אי–קיומו של הפרש בין מחיר המכירה ומחיר 
הקנייה לגבי כלל האוכלוסייה. כמו כן יבחן המחקר את השפעת 

סוג המכרז על תמחור הנכסים. 
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בתשס"ו צ'ייס מרכז מחקרי
באו"פ  הלומדים  לסטודנטים באי–מייל מסרים תרומת   ∞
ולאופני אישית רווחה לתפיסה השייכות, לתחושת

התמודדות
ומידת  הלומד אישיות ללמידה, הגישה של השפעתם  ∞

דיאלוגית התנהגות על נחישותו
דיאלוגית התנהגות על כישלון ייחוסי השפעת ∞

לימודיות  דיון בקבוצות חברתית" "נוכחות תפיסת בחינת  ∞
א–סינכרוניות

דיון  ובקבוצות בכיתות  השתתפות על  מגדר השפעת  ∞
מקוונות

מחשב בתיווך שיחה בזמן התחזות זיהוי ∞

השגת מידע לחץ ואסטרטגיות ∞

ופרסים מחוות
ציון לשבח העניק  מדע, תחומי במגוון חשובים עת כתבי כ–100 של לאור הוצאה בית שהוא ,Emerald Literati Network  ∞
חיפה): מאוניברסיטת סומך אנית ד"ר עם (יחד בוגלר רונית של ד"ר (Highly Commended Award for Excellence) למאמר
 Bogler, R., & Somech, A. (2005). Organizational citizenship behavior in school: How does it relate to participation in decision-making?

.Journal of Educational Administration, 43(5), 420-438
לקידום תרבות המבורכות ועל פעולותיו יצירתו מכלול על הפרס ניתן וידברג. רון לד"ר הוענק חיים מפעל על אקו"ם פרס ∞

הפתוחה. קורסים באוניברסיטה ככותב הידע להנחלת כולל פעילותו בישראל, המוזיקה

צ'ייס למידה בהוראה ע"ש המחקר לשילוב טכנולוגיות מרכז
הקורסים. בהוראת הלמידה טכנולוגיות שילובן של לשפר את האו"פ במטרה חברי סגל של מחקרים לעידוד פועל צ'ייס מרכז
לתארים  לסטודנטים מצטיינים מלגות ומעניק חבריו שמבצעים במחקרים תומך האו"פ. המרכז סגל מ–30 אנשי יותר בו חברים
המרכז שני. לתואר שלנו סטודנטים לבין האוניברסיטה הפתוחה סגל אנשי מחקריות בין שותפויות של ניצנים היו השנה גבוהים.
עם הדוק פעולה שיתוף תוך ופועל מחקריים וסמינריונים סדנאות עיון, ימי של במתכונת שוטפת אקדמית פעילות מקיים

שה"ם.

ב"סייברספייס" ידידות ∞

הרציף הסימטריה מדד — מולטימדיה פרויקט ∞

בעולם נוער בקרב בני המשחקים הדיגיטליים תרבות ∞

קריאה  ללימוד  גישות לגבי ומשמעותם חיים ספרים   ∞
דיגיטליות בסביבות

מודפס ומידע דיגיטלי מידע הערכת מיומנויות השוואת ∞

הדיגיטלי בעולם חשיבה ∞

אינטרנטיות מנהיגות בסביבות למידה סגנונות ∞

עיצוב  של  כפונקציה לימודית דיון בקבוצת הדיון איכות   ∞
ההוראה ותכנון

(WIKI) ויקי שיתופית בקורס אקדמי בסביבת מטלה ∞

הסגל האקדמי חברי מחקרים של
מיוחדים וגיליונות ספרים

ירושלים: היהודית. בתרבות ומלחמה שלום (עורך).  א'  בר–לבב,
.2006 שזר, זלמן מרכז

תל– אהבה–שנאה. יחסי והתקשורת: הדתי–לאומי הציבור א'. גבל,
לתקשורת, הרצוג חיים מכון — תל–אביב אוניברסיטת אביב:

.2006 ופוליטיקה, חברה
גיליון :7 חברה, תרבות, היסטוריה, ישראל: (עורכת).  נ'  גרץ,

 .2005 עוז, לעמוס המוקדש מיוחד
עם עובד והאוניברסיטה תל–אביב: בערפל. ג''. נוף נ' וח'לייפי, גרץ,

.2006 הפתוחה,
העבר (עורכים).  א' ובר–לבב, ר' בן–שלום, א', לימור, א', הורוביץ,
לאלעזר שי ובפילוסופיה בהיסטוריה עיונים לו: ומעבר

.2006 רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, וינריב.

הציונית העלייה מדיניות הזמן: נגד כפול במרוץ א'. חלמיש
.2006 בן–צבי, יד יצחק ירושלים: השלושים. בשנות

הארץ הפועלות  תנועת  בכבלים:  גאולה  ב'. מרגלית–שטרן,
ומכון בן–צבי יצחק  יד  ירושלים: .1939-1920 ישראלית,

.2006 היהדות, למדעי שכטר
עשרה התשע במאה במזרח ישראל קהילות (עורך).  ח'  סעדון
האוניברסיטה בן–צבי, יצחק יד ירושלים: איראן. והעשרים —

.2005 החינוך, ומשרד העברית
עשרה התשע במאה במזרח ישראל קהילות (עורך).  ח'  סעדון
האוניברסיטה בן–צבי, יצחק יד ירושלים: והעשרים — תוניסיה.

.2005 החינוך, ומשרד העברית
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בספרים ומאמרים פרקים
להד וכ'  הרצוג, ח' בתוך ג'נוסייד. על לדבר מפחד מי  י'. אורון,
והכחשה בחברה השתקה מנגנוני יודעים ושותקים, (עורכות),
המאוחד, ליר והקיבוץ מכון ון ירושלים: הישראלית (עמ' 38-25).

.2006
יהודית היסטורית ותודעה  אקסמפלה  סיפורי ר'. בן–שלום,
מוקדון אלכסנדר פיליפוס, של המקרה הביניים: בימי
בן–שלום ר' לימור, א'  הורוביץ,  א'  בתוך  אתונה.  וכיבוש
בהיסטוריה עיונים  לו: ומעבר  העבר (עורכים), בר–לבב  וא'
רעננה: .(116-99 (עמ'  וינריב  לאלעזר שי ובפילוסופיה

.2006 הפתוחה, האוניברסיטה
נישואי על טנטלוס בסיפור הליכי האנושי:  אל הגשר א'. בר–לבב,
להגותו יובל — היצירה בכור (עורך), בן–נון ח' בתוך ושדה. אדם
הוד השרון: מכללת (עמ' 206-199). שוהם  גיורא שלמה של

.2004 משפט, שערי
הורוביץ, א' בתוך מוסר. בצוואות אגודוקומנטים א'.  בר–לבב,
ומעבר העבר (עורכים), בר–לבב וא' בן–שלום ר' לימור, א'
(עמ'  וינריב  לאלעזר שי ובפילוסופיה בהיסטוריה עיונים  לו:

.2006 הפתוחה, האוניברסיטה רעננה: .(282-263
ארזי,   א' עם צבר ש' בתוך ואבלות. קבורה מיתה,  א'.  בר–לבב,
התשע– במאות במזרח ישראל קהילות ויינשטיין, ור' בר–לבב א'
יד ירושלים: .(323-281 (עמ'  החיים  מעגל והעשרים: עשרה

.2006 בן–צבי, יצחק
בתוך   הספרותית. לרפובליקה הספריה מתודעת  א'.  בר–לבב,
ספרים (עמ'  ואוספי ספריות (עורכים), קפלן וי' סלוחובסקי מ'

.2006 שזר, זלמן מרכז ירושלים: .(224-201
המוות יום זכרון ומטאפורה: ריטואל סיפור, א'. בר–לבב,
בר– א' בתוך המוסר. בספרות הפנימית והמלחמה
(עמ'  היהודית  בתרבות ומלחמה שלום (עורך),  לבב

.2006 שזר, זלמן מרכז ירושלים: .(163-145
בתוך הקונצנזוס. של והפוליטיקה האתונאית הדמוקרטיה מ'. ברנט,
ישראל — בפוליטיקה פנטום (עורכת), אריאלי–הורוביץ ד'
לדמוקרטיה הישראלי המכון ירושלים: העם (עמ' 48-21). ומשאל

.2006 ומאגנס,
לימור, א' הורוביץ, א' בתוך יוון, ולשונות הובס מ'. ברנט,
לו: ומעבר  העבר  (עורכים), בר–לבב וא' שלום, בן ר'
(עמ'  וינריב  לאלעזר  שי ובפילוסופיה  בהיסטוריה   עיונים 

.2006 הפתוחה, האוניברסיטה רעננה: .(602-579
רחמים וי' בר–טל,  ד' בתוך אחת, אמנות אחד — סכסוך נ'. גרץ,
סוציאליזציה ידעתי:  לדבר הסכסוך  על רק (עורכים),
תל–אביב: בחברה הישראלית–יהודית (עמ' 33-31). לקונפליקט

.2006 ליבך, וולטר מכון תל–אביב, אוניברסיטת
הורוביץ, א' בתוך וינריב. אלעזר של הפילוסופי מפעלו על א'. הורוביץ,
העבר ומעבר לו: (עורכים), בר–לבב וא' בן–שלום ר' לימור, א'
(עמ'  וינריב  לאלעזר  שי ובפילוסופיה  בהיסטוריה   עיונים 

.2006 הפתוחה, האוניברסיטה רעננה: .(21-11
במדיניות התמורות והתרנגולת: הביצה דילמת ת'.  הרמן, 
הסכסוך ניהול כלפי בישראל היהודי הציבור ובעמדות הרשמית

(עורך), בר–סימן–טוב י' בתוך .(2004-2000) הישראלי–פלסטיני
לסכסוך לשלום ומתן ממשא הישראלי–פלסטיני:  הסכסוך
ירושלים מכון ירושלים: .(230-185 (עמ'   2005-2000 אלים

.2006 ישראל, לחקר
העם  משאל הציבור לשאלת עמדות 'קול העם': א'. ת' ויער, הרמן,
אריאלי– ד' בתוך הישראלית. הדמוקרטיה של למצבה ומשמעותן
העם  ומשאל בפוליטיקה — ישראל פנטום (עורכת), הורוביץ
ומאגנס, לדמוקרטיה הישראלי המכון ירושלים: .(138-117 (עמ'

.2006
בתוך מציאות?' או — מיתוס 'היסטוריה על מחשבות ה'. וסרמן,
העבר (עורכים), בר–לבב בן–שלום וא' לימור, ר' א' הורוביץ, א'
וינריב  לאלעזר ובפילוסופיה שי עיונים בהיסטוריה לו: ומעבר

.2006 הפתוחה, האוניברסיטה רעננה: .(415-385 (עמ'
לטכנולוגיות חדשניות דרישה דגני. וג' סקס י' זוגמן, ז', ג', יום דין,
מ' ראובני בתוך הערכה. ושיטות מודלים הגולן: בחקלאות רמת
עמ' קובץ מחקרים, — ונוף הגולן: אדם (עורכים), לבנה ומ'

.2005 תל–אביב, אוניברסיטת — רמות תל–אביב: .273-255
הורוביץ, א' בתוך לעשות?. ביוגרפים מנסים מה א'.  חלמיש,
ומעבר העבר (עורכים), בר–לבב וא' בן–שלום ר' לימור, א'
(עמ'  וינריב  לאלעזר שי ובפילוסופיה בהיסטוריה עיונים  לו:

.2006 הפתוחה, האוניברסיטה רעננה: .(243-219
לימור, א' הורוביץ, א' בתוך והיסטוריה. ספרות פולמוס, א'. לימור,
עיונים לו:  ומעבר העבר (עורכים),  בר–לבב וא' בן–שלום ר'
.(98-79 (עמ'  וינריב  לאלעזר שי ובפילוסופיה בהיסטוריה

.2006 הפתוחה, האוניברסיטה רעננה:
שקיעתו עלייתו,  העשרים:  המאה  את להבין  ב'. נויברגר,
הורוביץ, א' בתוך  הטוטליטרי. השיח של מחדש   ועלייתו
ומעבר העבר (עורכים), בר–לבב, א' שלום,  בן ר' לימור, א'
(עמ'  וינריב  לאלעזר שי ובפילוסופיה בהיסטוריה עיונים  לו:

.2006 הפתוחה, האוניברסיטה רעננה: .(360-317
מסורת יהודית — הסורי ברוך בספר המקדש הטמנת כלי ר'. ניר,
שלום: אוהב (עורכים), זאב בן ומ' גרא ד' בתוך נוצרית?. או
לגבורות  בהגיעו ישראל פרידמן בן–שלום של לכבודו מחקרים
והמכללה בנגב בן–גוריון אוניברסיטת ירושלים: .(142-111 (עמ'

.2005 ספיר, האקדמית
מ' מור, בתוך נוצרי?. או יהודי חיבור — ירמיהו יתר דברי ר'.  ניר,
מחקרים לאוריאל: (עורכים), אשכנזי  וי' רונן י' פסטור,  ג''
רפפורט  לאוריאל מוגשים העתיקה בעת ישראל בתולדות

.2005 שזר, זלמן מרכז ירושלים: .(330-301 (עמ'
ניטשה של על–אדם ואקזיסטנציאליזם: פוסטמודרניזם א'. עידן
לימור, א' הורוביץ, א' בתוך האינטרנט. של היפר–אדם או
לו: ומעבר  העבר  (עורכים), בר–לבב  וא' בן–שלום  ר'
(עמ'  וינריב  לאלעזר  שי ובפילוסופיה  בהיסטוריה   עיונים 

.2006 הפתוחה, האוניברסיטה רעננה: .(708-691
חיברות מי?  עבור תלוי — הכי' זה 'קרבי  ג'. ולוי א' ששון–לוי,
(עורכת), גור ח' בתוך  בישראל. ואתניות מעמד  רפובליקנית,

.2005 בבל, תל–אביב: בחינוך (עמ' 244-220). מיליטריזם
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עת בכתבי מאמרים
דבורים ומגדלי דבורים בטבע: תרבות בתרבות, טבע מ'. אדר–בוניס,

.142-123 ,(2005) 1 ז, ישראלית, סוציולוגיה בישראל.
המעמד הבינוני בפולין– מן ילדות במשפחות יהודיות מ'. אדר–בוניס,
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