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 אריה סובר  עורך ראשי:
 
 
 

 חברי המערכת: 

 ב גוריון שבנג –אוניברסיטת בן  ,תמר אלכסנדר  אוניברסיטת חיפה, עוזי אלידע
דמי המכללה המסלול האק ,לידיה אמיר ר מכון וייצמן/ מכון איי ,אבשלום אליצור

מקסיקו, -אוניברסיטת ניו ,וסגררינגיל ג  ניברסיטת ת"אוא ,נרעתליה בר  למינהל
אריה   אוניברסיטת חיפה ,אדיר כהן  ן איל-אוניברסיטת בר ,רות וולף  ארה"ב

 ,רשבח פרידל  המכללה האקדמית אשקלון/האוניברסיטה הפתוחה ,סובר
  יטת חיפה/ המכללה האקדמית צפתאוניברס ,דניאלה קידר  אוניברסיטת ת"א

 אוניברסיטת דייב קורוטקוב,   ית בירושליםברהע יטההאוניברס ,ל שיינטוךיאחי 
 סנט תומאס, קנדה

 :חברי המועצה המדעית

המכללה האקדמית  ס,ורדה אינגלי  ל מכללת בית בר ,רחיה אוסטרוב  יאיר אביב
יצחק   מכללה האקדמית אחווהה ל,א-עדינה בר ר מכללת ספי ר,אבי בס  וינגייט

  אוניברסיטת בר אילן ש,ליה הירג  יםושלביראוניברסיטה העברית , הרנו -לג
טלי   מכללת שאנן ן,ירון זילברשטיי  המרכז האוניברסיטאי אריאל, תרצה הכטר

יעל   האוניברסיטה העברית בירושליםר, רפי ני   אוניברסיטת ת"א, שמעון לוי   לב
 ,י רעו י בא  אילן-ניברסיטת ברוא ן,דצבי ס  סיטת בן גוריון שבנגבאוניבר, נצר

גלעד   מכללת לוינסקי לחינוך/מכללת בית ברל ,ליזה פלורנטלע  אוניברסיטת ת"א
אלי   אוניברסיטת ת"א, דורית רביד  אוניברסיטת אדלייד, אוסטרליה, צוקרמן 

  לה האקדמית לחינוך אורניםהמכל, פנינה רוזנברג  אוניברסיטת ת"א ן,רוזיק רוז
האוניברסיטה , לימור שיפמן   רה"בנד, אמכללת קליבל, שחטר ועעון יהושמש

  מכללת לוינסקי לחינוך, צילה שלום  העברית בירושלים

 

 אביבית גראעורכת לשונית עברית: 

 סוניה הורביץעורכת לשונית אנגלית: 

 מיכל אביגדור עימוד ועיצוב:

 
  



 

 
 

 יינים תוכן ענ
      

 ךהעורדבר 
   סובר יה פרופ' אר
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 רים מאמ

    צעי לתרפיה פסיכולוגית עצמית בחייו של מוצרט וביצירותיו ההומור כאמ
  ולטה לחינוך מוזיקאלי, מכללת לוינסקי לחינוךהפק יעקבי, -"ר רות ליטאי ד
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 פסיכואנליטי ואתי לאפילוג בסיפור הדגל מאת ניתוח  –בין מקור לתרגום 
   שלום עליכם

 המכללה למנהל ראשל"צ ;קלוןקדמית אשכללה האהמ קייני, -וין וגה לד"ר נ 

 אילן-אוניברסיטת בר ;המרכז האקדמי פרס, רחובות, המרכז ליידיש ,יניב גולדברג ד"ר 

27 

 בדלי התייחסות להומור בין יהודים לערבים בישראל.עד כמה זה מצחיק? ה
 מאת סייד קשוע כמקרה בוחן "עבודה ערבית"הסדרה 

 אלית לחקר ההומוריו"ר האגודה הישר ;סיטה הפתוחה, האוניברתקשורתהחוג ל סובר, פרופ' אריה

41 

 : 'כל הכפר שכב על הארץ מרוב צחוק'ני מול דוקומנט חברתי טקסט בדיו 
 מני פועלים 'מחיינו' מול עיצובו ב'רומן רוסי' של מאיר שלועיצוב הומור ביו 

 ברסיטת אריאלהחוג לספרות עברית, אוני כהן,-עופרה מצוב ד"ר 

54 

 מאמר דעה 

 מה אלוהים צוחק?ל
 , הטכניון חיפההפקולטה למתמטיקה פרופ' רון אהרוני,
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 תקצירים באנגלית של המאמרים
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