מות

גמות

למדעי החברה

כתב עת בינתחומי למדעי החברה
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ה ע ני י ני ם
דבר העורכים

חינוך
9

איום הסטראוטיפ ,אסטרטגיות של נכות עצמית והישגים במבחני יכולת
מילולית של יוצאי אתיופיה בישראל  /עוזי לוי

24

פתרון בעיות במדעים ובמתמטיקה :מחקר זמן תגובה והדמיה מוחית  /רות
סתוי וראובן בבאי

53

אינטרנציונליזציה במערכת החינוך העל־יסודית :אפיון התופעה וחקר
עמדותיהם ומעורבותם בתהליך של מנהלים בבתי הספר בעיר תל אביב–יפו /
מירי ימיני ואלעד וליקסון

81

אסטרטגיות התיווך בלמידה מתּווכת ורמת הדתיות של נשים יהודיות בראייה
בין־דורית  /אסתר איזמן ודוד צוריאל

108

המירוץ אחר לקויות הלמידה :תופעת ההתחזות בשדה ההשכלה הגבוהה
בישראל  /עופר קצ'רגין

משפחה ,קהילה וארגון
148

רווקים ורווקות באי־החלטיות מתמשכת :היבטים תפיסתיים ורגשיים
בתהליך ביסוס הזוגיות  /צמח אסיף ,אליענה שפירא ושלמה רומי

180

ריבוי תפקידים ,קונפליקט תפקידים ותחושת דחק בקרב אימהות עובדות /
ליאת קוליק וגבי ליברמן

 4תוכן העניינים
#

216

איכות הטיפול בבית ובמעון והתנהגות חברתית בגיל הרך  /עינת שופר
אנגלהרד ,פנינה ש' קליין ויעקב יבלון

239

קהילה ,נאמנות ,המשכיות :תרומתה של הערכת ההון החברתי להישארות
הצעירים בקיבוץ הדתי  /מרים ביליג

268

הסתירה בין השתתפות לבין דיון מעמיק בטלוויזיה הקהילתית בקיבוץ /
אמיר הר־גיל ורועי דודזון

293

שלושה ביטויים של הלימה פרט-סביבה ( )P-E Fitוהשפעתם הדיפרנציאלית
על ביטויי המחויבות בארגוני עבודה  /אסתר בהט ואוריאל לויתן

בריאות ומדע
323

אופני השפעה שרופאים נוקטים בעת קונפליקט עם מטופלים  /רעות שוהם
ויוסף שורצולד

360

תהליכי בנייה של אובייקט מדעי במעבדת המחקר  /אפרת נוני־וייס

מדור תגובות
384

על חשיבותם של נדבכים מקומיים :תגובה למאמרם של אייל קלונובר ,ורדה
סוסקולני וליאת קוליק" ,ניבוי של החזקת קונדום ושל השימוש בו בקרב
גברים הומוסקסואלים בישראל" (מגמות ,נ[ ,]2עמ'  / )189-153עמית קמה

387

מן הספרות המקצועית
קובי מיכאל על אורי בן־אליעזר ,מלחמותיה החדשות של ישראל :הסבר
סוציולוגי־היסטורי
אורי בן־אליעזר (תגובה לקובי מיכאל)
ארנון גולן על אילן טרואן ,עיצוב ההתיישבות הציונית :דמיון ותכנון
במבחן המציאות
תמר הגר על פנינה מוצפי־האלר ,בקופסאות הבטון :נשים מזרחיות
בפריפריה הישראלית
הללי פינסון על דן אבנון (עורך) ,חינוך אזרחי בישראל

תוכן העניינים 5
#

אורית איכילוב על יוסי יונה ,ניסים מזרחי ויריב פניגר (עורכים) ,פרקטיקה
של הבדל בשדה החינוך בישראל :מבט מלמטה
צפירה גרבלסקי־ליכטמן על מיכל חמו ,מנחם בלונדהיים ותמר ליבס
(עורכים) ,תקשורת כשיח :עיונים בשפה ובמדיה ,קובץ מאמרים לכבודה
של פרופ' שושנה בלום־קולקה
424

התקבלו במערכת

425

רשימת קוראים מעריכים לכרך נ

427

מדיניות המערכת והנחיות למחברים

V

תקצירים באנגלית

