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 ת העורכדבר 
   ערגה הלרד"ר 
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 רים מאמ

 אל תזלזלו בכוחו של צחוק אמיתי. הוא מסוגל לעצור כמה מהמפלצות  פעםף "א
 האכזריות ביותר בחטיבת הביניים": על הערכים החינוכיים הגלומים בספרות  

      הומוריסטית לילדים ולנוער-פופולרית
 המכללה האקדמית גורדון, חיפה   ,שי רודיןד"ר 

   חיפהת גורדון, המכללה האקדמיטורין, ד"ר ארנת  
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    אורייני בקריאת ספרי תמונה-הומור ככלי רב
 אר שבעך ע"ש קיי, בהמכללה האקדמית לחינו ד"ר ערגה הלר,
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   תבה יצירתי חשיא שגרתיות במתמטיקה, הומור ו בעיות ל

 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע  ,מארק אפלבאוםפרופ'  

 ת המכללה האקדמית חמדת, נתיבו ופ' אביקם גזית,רפ

49 

 

 וקומיקס קרי  ביומימי  –נקודת מבט אחרת על הטבע 
 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע  , וישקרמן -ד"ר ורד יפלח 

67 

 יהודית!" "זהות ישראלית, מצינו, איננה אלא דמות צדדית של הזהות ה 
 של הומור בסוגיות על יהדות, על ציונות ועל ישראליות ברומן    מבעים

 רה ז רמקום אחר ועי 
 אוניברסיטת אריאל , עופרה מצוב כהן ד"ר 

90 

 מאמר דעה 

 חוש ההומור של חז"ל 
 תחומי -אמן רב , גיל קופטש
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 ם תקצירים באנגלית של המאמרי 
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 הלר   ערגה עורכת אורחת:
 אריה סובר  עורך ראשי:

 לבני-לידיה אמיר | ליאת שטיירעורכות משנה: 
 
 
 

 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  ,וסרג רינגיל ג    ניברסיטת ת"או א ,נרעתליה בר  למינהל
אריה     אוניברסיטת חיפה ,אדיר כהן  ן איל-אוניברסיטת בר ,רות וולף  "בארה

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

 אוניברסיטת דייב קורוטקוב,   ת בירושליםי ברהע יטההאוניברס ,ל שיינטוךיאחי 
 סנט תומאס, קנדה 

 :חברי המועצה המדעית

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

  אוניברסיטת בר אילן  ש,ליה הירג  יםלשו ביראוניברסיטה 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 ר ו עי  בא  אילן -ניברסיטת ברו א ן,ד צבי 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   ה"בר, אנדמכללת קליבל, שחטר ועעון יהוש מש

  מכללת לוינסקי לחינוך, צילה שלום  העברית בירושלים
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