
 

 1 

 ט"עשת רשקה עדומ יארב תוחתפתה

Context-Informed Developmental Psychology 2019  

 

 

 ז"נ 2 :תוכז תודוקנ

 ש"ש 2 :סרוקה ףקיה

 'א :דומילה תנש ,'ב :רטסמס

 5200114 :סרוקה 'סמ

 

 

 ןוסלגרב-יקסבוזינופ לעי ר"ד :הצרמה םש

  yaelp@ruppin.ac.il  :ל"אוד
 שארמ םואיתב :הלבק תעש

 

 תואצרהה םוקימו דעומ

 1 התיכ ,21 ןיינב ,9:45-11:15  ,'ג  םוי

 

  :םדק תושירד
 

  ליגר רועש :סרוקה גוס

 

 סרוקה רואית

 ךירצ םג ךכ .תושחרתמ ןה וב רֵׁשְקֶהל םאתהב תונתשמו תובכרומכ תויתרבח תועפותל סחייתמ יחכונה ןדיעה

 יכו ידוחייו הנוש ןפואב חתפתמ טרפ לכ יכ איה וז הסיפת סיסבב החנהה .הדליהו דליה תוחתפתהל סחייתהל

 םיעיפשמ וא תינמז-וב םיחכונ ולא םירֵׁשְקֶה .ולש םייחה בחרמ תא םיווהמה םירשקההמ תעפשומ תוחתפתהה

 ,יפרגואגה ,ילכלכה ,ינתאה ,יתדה ,יתוברתה ,יתחפשמה ,יתרבחה ,ישיאה רֵׁשְקֶהה :תומיוסמ ןמז תופוקתב

 תוחתפתהב תוקסועה תוירואת ,ללכ ךרדב .םהילע עיפשמ אוהו וילע םיעיפשמ םירשקהה .דועו דועו יטילופה

 .םירחאה םירשקההמ דדובמה דחא רֵׁשְקֶהב תונד

  

 אצומה תדוקנ .ותוחתפתהל םהלש הקיזה תאו םינושה םירשקהל טרפה ןיב ןילמוגה יסחי תא גיצי הז סרוק

 תורכה איה סרוקה תרטמ .ולש הדימלה ןונגס ,ולש ןיינעה ימוחת ,הביבסל וסחי ,ותוגהנתה ,ומצע טרפה איה

 םיבורק לש תונשרפה ,םמצע לע םהלש תונשרפה :םתוחתפתה יבגלו הדליה וא דליה יבגל תונוש תויונשרפ םע

 םידליה לש הקימעמ תורכה רשפאמ תויונשרפה ןווגמ .תונושה תוירואיתה תוגיצמש תונשרפ םג ומכ םהילא

   .םייוארה ךוניחהו לופיטה יכרד יבגל רתוי תיעוצקמ הנבה תרשפאמה תורכה ,םתוחתפתה ןונגס לשו תודליהו
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  :הדימל תוקופת

 -לכונ סרוקה לש ומויסב

ü השיג גיצהל ןכו תורעשהלו תובכרומל תוסחייתה ססבל ,רֵׁשְקֶה ךותב תיתוחתפתה הסיפת גיצהל 

 .תודליו םידלי לש תוגהנתה לש תונשרפלו טבמ תודוקנל תונוש םיכרדו תומימע ןובשחב תחקולש

ü רֵׁשְקֶה תלכשומו תעדומ הפש םשייל. 

ü תויסאלק תיתוחתפתהה תוירואית יתרוקיב ןפואב ןוחבל. 

 

 

 :סרוקה הנבמ

 תדימלו הרקמ ירואית תגצה ,הידמ יעטקב הייפצ ,חרוא תאצרה ומייקתי ,תוילאטנורפ תואצרהל ףסונב

 םע רשקה תא קזחלו קימעהלו תיתרבחה תואיצמה ןיבל התכב דמלנה ןיב רבחל תנמ לע ולא לכ ,םיתימע

 .הדשה

 

 :סרוקה תולטמ

 וללכי )רתויה לכל םישגפמ 3( תורדעיה 20% .םירועישהמ 80%ב הניה תוחכונ תבוח :תוחכונ תבוח .א

-ל רבעמ תויורדעיה ,םיגירח םירקמב .םידומילה ןונקתב תוטרופמה תוביסנב תוקדצומ תויורדעיה

 תוביסמ תויורדעיהה ךס ,הרקמ לכב .םיטנדוטס לש ימדקא דמעמל הדעווה י"ע ןפוגל הנקדבית 20%

 סרוקב םישגפמהמ 30% לעמ תורדעיה .סרוקה ישגפממ 30%  לע ולעי אל - תוקדצומ אלו תוקדצומ

 .סרוקה תקספה רורגת

 םאתהב תיפצת עוציבו והשלכ רגתא םע םידדומתמה ךרה ליגב הדלי/דליב הריחב :עצמא תלטמ .ב

 ןורחא ךיראת .יפוסה ןויצהמ 30% .ךשמהב ומסרפתיש תויחנה יפ-לע "םיטבמ" ילכה תויחנהל

 טנדוטסה לכוי םיגירח םירקמב קר .עבקנש דעומה רחאל השגה רשפאתת אל .30.04.2019 :השגהל

 תאזו )םידימלתה תוריכזמ ךרד( םיטנדוטס יניינעל הדעוול רחואמ דעומב הדובע תשגהל השקב שיגהל

 .הדובעה תשגהל עבוקה דעומה ינפל עובש דע

 דומילה ירמוח םע "םיטבמ" תיפצתה ילכ לש היצרגטניא עצבל איה הדובעה תרטמ :תמכסמ הדובע .ג

 רחאל השגה רשפאתת אל .4.07.2019 :השגהל ןורחא ךיראת .יפוסה ןויצהמ 70% .סרוקב ודמלנש

 הדעוול רחואמ דעומב הדובע תשגהל השקב שיגהל טנדוטסה לכוי םיגירח םירקמב קר .עבקנש דעומה

 .הדובעה תשגהל עבוקה דעומה ינפל עובש דע תאזו )םידימלתה תוריכזמ ךרד( םיטנדוטס יניינעל

 .סרוקב יפוס ןויצ לולקשל יאנתכ תמכסמה הלטמב הלעמו 60 ןויצ שרדנ
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 :םירועישה ןכות טוריפ

 עובש

 'סמ

  תושירדו האירקל םיטירפ  םיאשונ ךיראת

 )יטנבלרו הדימב(

 השיגהו סרוקה םע תורכיה  5.3.2019 1

 רֵׁשְקֶה תעדומ תיתוחתפתהה

  

 רופיס תא יל רפס .)2017( .ד ,ןירפלהו .ל ,ןוא
 תויתרוקיב תוסיפת תעמטה - ךדלי לש תוחתפתהה
 .ךרה ליגל הארוה יחרפ ברקב יתוחתפתה עדי יבגל
 .173-156 ,7 ,הריציו ךוניח רקחמ :ךוניח ילגעמב
 

 תוירואית תריחבבש תדוכלמה .)2009( .י ,ןייד
 ,73 ,ןגה דה .ךרה ליגב ךוניחל סיסבכ תוחתפתה

19-14.  

2 12.3.2019 

 תובלטצהו תיגולוקאה הפקשהה 19.3.2019 3

 םירֵׁשְקֶה

 לש םייגולוקא םילדומ .)1997( .י ,רנרבנפנורב
 :תישונא תוחתפתה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/
Units/Shefi/aklim/aklimHinuchi/YedaTeoret

i/Brunfnvrener1997.htm 
 

 העפשה ילגעמ .)2008(  .ח ,רוצו .ל ,תג ,.מ ,לטנזור
 אל .תוחתפתהל יגולוקאה לדומה - םיבלושמ
  .דחואמה ץוביקה .)81-89 'מע( םימילא םידלונ
  :*ינורטקלאה רפסל

https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.asp
x?nBookID=96275477#7.286.6.default 

 יתדה רֵׁשְקֶהה 26.3.2019 4

 גניסיק יקבר 'בג :חרוא תאצרה

)PhDc, MSW( 

 הרבחב םידליל תונגומו ןוכיס"

 תעדומ הביטקפסרפ ,תידרחה

 "רשקה

 תילאיצוס הדובע .)2012( 'י ,ןדנו 'נ ,רגנל ןירוק
 ,'מ ,בבוח ךותב ,תויוברת תבורמו תנווגמ הרבחב

 תילאיצוס הדובע ,)םיכרוע( 'י ,ןטקו 'א ,לטנול

 ץוביקה :ביבא לת .)506-526 'מע( לארשיב

   .דחואמה

 

 םיידוחיי םיטביה .)2010( 'י ,יבבלו 'ח ,ריאמ ןב

 רזגמהמ תינימ הפיקת יעגפנ םידליב לופיטב

 .453-475  ל ,החוורו הרבח .ידרחה

 םידליב לופיטו תורשקתה 2.4.2019 5

 יתוברת רֵׁשְקהֶב

 לטרב הנח 'בג :תחרוא תאצרה

PhDc  

Harkness, S. (2015). The strange situation of 

attachment research: A review of three 

books, Reviews in Anthropology, 44(3), 178-

197. 



 

 4 

 -םינוש םידלונ .)2008(  .ח ,רוצו .ל ,תג ,.מ ,לטנזור רשקה עדומ יארב טנמרפמט 9.4.2019 6

 םימילא םידלונ אל .םתעפשהו טנמרפמט ילדבה
 .דחואמה ץוביקה .)89-106 'מע(

 :*ינורטקלאה רפסל

https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.asp

x?nBookID=96275477#7.286.6.default 

 :תודליל תוינשדח תושיג 30.4.2019 7

 תודליה לש היגולויצוסה

 םידלי לש היפוסוליפו

 

 
 

 :הקיטילופל ץוחמ םידלי ןיא .)2018( .ס ,חישמ
28- 'מע( .תיטילופ תוניירואו רעונו םידלי תורפס

  .גנילסר )11

 דה ."?המל לבא ?המל ?המל" .)2016( .א ,לזיק
  .86 – 84 'מע ,3 ,ךוניחה

-http://www.akizel.net/2016/03/blog

post.html 

 הבשקהה לש היגוגדפה :תודליה ןג .)2017( .א ,רומ
25- םידומע  .תוברתכ תודליה :'א ךרכ .גולאידהו

29. 
 :הריגה לש רֵׁשְקֶה 7.5.2019 8

 ילטנ ר"ד :תחרוא תאצרה

 הצילוא

 תעדומ הייארב ןוכיסו תורוה

 םירגהמ לש תוחפשמ :רשקה

 רבעשל תוצעומה תירבמ

 .לארשיב היפויתאמו

 .)2018( .ד ,ראירטס-ראורו ,.ל ,הנוי ,.נ ,הצילוא

 הריגהל "יצחו רוד" ינב םירוה יניעב ןוכיסב םידלי

 תיכוניח הדובעל שגפמ .תוצעומה תירבמ
 .101-134 ,ו''כ ,תילאיצוס

 

 :'א קלח ירדגמה רֵׁשְקֶהה 14.5.2019 9

 הצדרס ןאי רמ :חרוא תאצרה

)PhDc( 

 תויוברתב רדגמ ןיב רשקה המ

 ?דליה תוחתפתהל תונוש

 תובא לש תוסיפת .)2008( .מ ,יחלא דבע ביטח
 תוהבא הביצמש םירגתאל סחיב עוצקמ ישנאו
 ךמסומ ראותל רמג תדובע .תיתוברת בר הרבחב

 שי .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .ךרה ליגב

  .16-9 םידומע 1 קרפ אורקל

 

 :אורקל

 https://avbe.co.il/2018/01/25/new-

fatherhood// 
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 :'ב קלח ירדגמה רֵׁשְקֶהה 21.5.2019

 יתפצ היאמ ר"ד :תחרוא תאצרה

)MSW( "אמיאמ בוט רתוי": 

 םירזענה םילאוסקסומוה תובא

 תויועמשמהו תואקדנופב

 .רדגמו תורוה לש תונתשמה

 ירוה לש תויווח :רחא עסמ .)2015( .צ ,רגירט

 ,44 תרוקיבו הירואית .ודוהב םילארשי תואקדנופ
177-201.  

Tsfati, M, & Ben-Ari, A. (2018). Between 

the social and the personal: Israeli male gay 

parents, surrogacy and socio-political 

meanings of parenthood and gender. Journal 

of LGBT Family Studies, published on line 

.on: 07 February 2018 

 ,.Wahle, N., Ponizovsky-Bergelson, Y תודליו םידלי םע םירקחמ 28.5.2019 11

Dayan, Y., Erlichman, O., & Roer-Strier D. 

(2017). On the margins of race, immigration 

and war: Perspectives on risk and protection 

of young children from the Ethiopian 

community in Israel. European Early 

Childhood Education Research Journal 

25(2), 305-320. 

 :יתוברתה רֵׁשְקֶהה 4.6.2019 12

 ןוידו )Babies )2010 טרסה תנרקה

 

13 11.6.2019 

  היסקלפרו םוכיס 18.6.2019 14

 

 

ü רטסמסה ךלהמב םייוניש ונכתיי 

 

  :םיאבה םיטרפה תא דילקהל שי תיבהמ רבחתהל תנמ לע •

 ז"ת 'סמ :שמתשמ םש

 טניפור תמסיס :אמסס


