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                                                                                                                     - 

                                                         אברהם כהןד"ר פרסומים /  רשימת  

  

 א.  פרסומים בתחום הדידקטיקה

 

 .תשכ"ו, בית מדרש ממלכתי למורים ולגננות, סמינר הקיבוצים, אביב-לת. תרגילים בפדגוגיה .1

 .5-14, ח, תשכ"ו, עמ'  בחינוך היסודי "קורס להכשרת מפקחים".  .2

ירושלים, משרד החינוך והתרבות, המחלקה להכשרת מורים,     בית  .  הלכה למעשה – למידה משמעותית .3

 . 1969. יפה ע"ש עמנואל הספר להשתלמות עובדי הוראה בכירים

בעיות "דרך אחת של אימון מועמדים להוראה  בשיקול דעת דידקטי לקראת הוראת טקסט הומאניסטי".   .4

משרד החינוך והתרבות, המחלקה ם, -, י בישראל ודרכים בקידום ההכשרה בבתי המדרש למורים ולגננות

 .45-39, עמ' 1971להכשרת מורים,  

ם, משרד החינוך והתרבות, המחלקה -. י יה"ס היסודי ובחט"בבעיות ודרכים בהוראת  ההבעה בכתב בב .5

 . 1971להכשרת מורים, בית הספר להשתלמות עובדי הוראה בכירים, 

ם, משרד החינוך והתרבות, המחלקה להכשרת מורים, בית הספר להשתלמות -.  י התרגיל ושיזורו בשיעור .6

 .1972עובדי הוראה בכירים, 

. )עורכים:אברהם שטאל ואברהם  רהומדריך למ עםח' :-לתלמידי כיתות ב'עבודות בלשון :  יש לך מושג? .7

 1973, ע"ש ע. יפהבדי הוראה בכירים , ביה"ס לעוח"משה ם,-יכהן(. 

שנתון המוסדות להכשרת מקצועות הפדגוגיים בסמינרים" . "נסיונות תכלול )אינטגרציה( בהוראת ה .8

 .1973חלקה להכשרת מורים, ם, משרד החינוך והתרבות, המ-.  י מורים וגננות 

9.    "L'enseignement de Synonymes aux Enfants Handicapes Sociaux",   The Canadian 

Modern Language Review ,   Vol. 35, No. 3, 1979, pp. 341-347.                                       

 .Sociological Abstractsתמצית המאמר נתבקשה ע"י      

10. "La Decouverte de la Signification des Lexemes a Laide du Contexte Linguistique chez des 

Enfants Defavorises”, Revue de Psychologie Appliqué, Vol. 29, No. 4, 1979, pp.339-360.      

              v י      ע נתבקשמאמר"French Language Psychology          

משרד החינוך והתרבות ובית הספר לחינוך של ם,  -)עריכה(. י. מבט לביבליוגרפיה –מידה פעילה ל   .11

 1980האוניברסיטה העברית, 

12.                               "Diagnostic Action Research as an Instrument in Teacher Education".                                                

                                 Journal of Education for Teaching, Vol. 7, No. 2, 1981, pp. 176-186.            

13.  The Canadian ModernLinguistiques et Didactiques".    Aspectes  -e 'Contexte'  L" 

Language Review, Vol. 38, No. 3, 1982, pp. 458-468.                                                                                                                              

, 1982, 105, חוברת  החינוך המשותףספר בישראל".  תוצאות סקר שנערך באחד עשר בתי – יהאישהנושא " .14

 .24-5, ט, עמ'  בשלביםגם   .                              המאמר הופיע                                                      .103-95עמ' 
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, )עורכים(: .א ,ולסט .מ ,". בתוך ניסןכשרת מורים ובהשתלמותםשל ספרי הלימוד החדשים בה "מקומם .15

    .                                .                                       189-153, עמ' 1983, מגנס,   בין חינוך לפסיכולוגיה

תקוה, המכללה -חפת,  גישות ודרכים בניתוח חומרי למידה)עורך(:  .צ ,המאמר הופיע גם בתוך שראל

   לחינוך ע"ש א' שיין, תשמ"ו.

קוים להוראת המקרא בבית הספר היסודי ובחטיבת הבינים".  –עיון מחודש  –"דידקטיקה של התנ"ך  .16

 .104-77 , עמ'1983, 109, חוברת  החינוך המשותף

17. "Teaching French Polysemic Words to Socially Disadvantaged Children" British Journal of 

Language Teaching,Vol. 21, No. 3, 1983, pp. 168-171.                                  

 .                                            Sociological Abstractsתמצית המאמר נתבקשה ע"י             

 .58-53ב, תשמ"ד, עמ' -, א27, בשדה חמ"ד"מרכזי למידה".  .18

משרד החינוך והתרבות בשיתוף עם  האוניברסיטה  ם, -י . )עורך(,  למידה בבתי ספר פעלתנייםמרכזי   .19

 .1984העברית, 

ואברהם  ברהם כהןא. )עורכים:  רהוח' : מדריך למ-עבודות בלשון לתלמידי כיתות ב' : יש לך מושג? .20

 1984, ע"ש ע. יפהבדי הוראה בכירים , ביה"ס לעוח"משה ם,-י(. שטאל

בשדה הצעה לדיון".   – הספר היסודי  -הבחנות לזיהוי ההוראה האינטגרטיבית ולהערכתה בביתמערכת " .21

 .265-260, תשמ"ד, עמ'  28,  חמ"ד

 . 90-74, עמ' 1984, 113, חוברת  החינוך המשותף"האינטגרציה בתכנון הלימודים",   .22

 . ספר וחינוך-בית(: עורך) .", בתוך לם, צהמצע תיאורטי לגיוון ההורא – "ארבע רמות בדידקטיקה  .23

                                                                                                          .100-89ירושלים, מגנס, תשמ"ה, עמ' 

, עמ' 1985שש עשרה,  , שנה מעלותכיוונים למחשבה".  –יסודיים? -הספר העל-"היש מקום לפעלתנות בבתי .24

38-31. 

, עמ' 1985, 116, החינוך המשותףהנותנים הם למורים את אפשרות הבחירה".  –"ספרי הלימוד החדשים   .25

89-71. 

,  בשדה חמ"דהספר היסודיים", -"מערכת שאלות לבחינת המדיניות של עידוד יוזמות תלמידים בבתי .26

 .70-67תשמ"ה, עמ' 

 .15-12, עמ' 1985, 24, מס'  במכללה"מפה לתכנון ההוראה האינטגרטיבית ולהערכתה",  .27

. ירושלים, משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית, הועדה לחינוך יסודי  הנושא האינטגרטיבי .28

     .1985בשיתוף האוניברסיטה העברית, 

29.  "New Teaching Strategies in Open Schools in Israel ".  New Education, Vol. 2, No. 1, 1985, 

pp. 215-221.                                                                                                          

30.   "Socio-Culturally Disadvantaged Children and Linguistics Context".  Education and 

Society, Vol. 4, No. 2, 1985, pp. 51-61.                                                                           

-המלצות הוועדה לחינוך להומניזם )בראשותו של אברהם כהן( המלצות שאושרו על –להומניזם  "החינוך .31

 .20-11, עמ' 1986, 121, חוברת  החינוך המשותף.  "ידי המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך והתרבות

, החינוך והתרבות משרדשבע, -, באר2-1, לקט יוזמות –הדים "הצעת תרגיל לביסוס המושג 'דמוקרטיה'".  .32

 .59-44לשכת מחוז הדרום, תשמ"ו, עמ' 

ת"א, משרד החינוך והתרבות, מחוז המרכז,  , ספר יצחק)עורך(:  .נסקי, אי"החינוך ליוזמה". בתוך בלצ' .33

  .63-40, עמ' 1989
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 .100-89, עמ' 1990, 54-53, חוברת  עיונים בחינוךנקודת התורפה בהוראה".  –"האסטרטגיה  .34

 ליר, תשנ"א.-בסיוע מכון ון ים, נועם ,-)ספר( בת  .ה של התלמיד בשיעורפיתוח החשיב .35

 .23-22, עמ' 1992תשנ"ב, , ד', גליון , כרך ס"ו החינוך-הדקטיקה של הבנת הנקרא". "הדיד .36

, שנתון  החינוך וסביבתו"לקראת סינטזה בין הגישה ההוליסטית לבין גישת המרכיבים בהבנת הנקרא".  .37

 219 -215עמ'  1994  ,דתשנ"נר הקיבוצים, סמיהמכללה לחינוך 

 .9-8, עמ' 1994, 5, כרך ס"ח, גליון  החינוך-הד"שביל הביניים להבנת הנקרא".  .38

לשוני, לאוריינות כתב עת לחינוך  –חלקת לשון "ההקשר, המשמעות, לימוד אוצר המלים והבנת הנקרא".  .39

 .29-14, 1994, 14גליון ,   ולבלשנות שימושית

 .1994לעובדי הוראה בכירים,  ה"ס, בים-י  , ליזציה וגיוון דרכי ההוראה בבית הספראינדיבידוא .40

)עורך(:  .של ההוראה". בתוך לם, צ לאינדיבידואליזציהתנאי  –הספר  -"שינוי המבנה הפדגוגי של בית .41

      .163-154, מגנס, עמ'  עיצוב ושיקום

 ים, נועם, תשנ"ו.-)ספר( בת  .חינוך לערכים בשיעור .40

 .63-54, עמ' 1996 תשנ"ו, ,23,  דפיםקווי מדיניות".   –  הכשרת מורים לטיפוח הבנת הנקרא" .41

 . 40-7, עמ' 1997, 25,  דפיםספר יסודי". -"דרושה דידקטיקה מיוחדת להוראת התנ"ך בבית .42

 .58-56, עמ' 1998, 4,  מול-עת"גיוון דרכי ההוראה בחינוך הלשוני".  .43

 .55-51, עמ' 1998 תשנ"ט,  ,1,  ד"דה חמבשכיצד? ".  –  "השפה כמכלול .44

 .52-49,  1998, 25,  דפים"הכשרת סטודנטים להוראה לטיפוח לומד עצמאי" .  .45

 .52-49, עמ'  1998, 5,  מול-עת"לקראת היובל הבא".  .46

, 27,   כתב עת לחינוך לשוני, לאוריינות ולבלשנות שימושית – חלקת לשון"הבנת הנקרא והעברה באימון"  .47

 . 118-95, עמ'  תשנ"ט

, 9 ןגיליו, כרך ע"ד, החינוך-הדוהשפה כמכלול".  תעל מדיניות האוריינו –  "מרוב יער שכחו את העצים .48

 . 40-42, עמ'  2000

תה התפתחו : ., יםועיר ."שיטת הנושאים, האינטגרציה בתכנון לימודים ומיקוד הלמידה". בתוך גלובמן, ר .49

 .340-291, עמ'  1999 רמות, תש"ס.  של ההוראה במוסדות  החינוך בישראל

א, , סיון תשס"ח, 6. כרך פ"ב, גיליון  21-אל המאה ה –החינוך -הד"לקראת מבנה פדגוגי מאפשר למידה".  .50

 .123- 122,עמ'  2008יוני 

,  סיון 5. כרך פ"ג, גיליון  21-אל המאה ה –החינוך -הד"אמצעים דידקטיים לפיתוח כושרי חשיבה" .  .51

 .76- 74, עמ'  2009תשס"ט, אפריל 

 

 דוקטורט .52

L'Enrichissement du Vocabulaire des Enfants Handicapés Sociaux. 1976, pp. 1-405,            

Thèses de Doctorat en Sciences Humaines  – Université SORBONNE, PARIS. 

 

 

 פרסומים על תולדות החינוך היהודי באיראן    .ב

-58, עמ' 1981, תשמ"א 9צבי, מס' -רבעון מכון בן ,פעמיםשכלה המודרנית". "יחסם של יהודי איראן לה .53

43. 
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,  כתב עת החברה ההיסטורית הישראלית, שנה מ"ז,  ציון"כשלון 'חינוכם' של יהודי פרס ברוח הנצרות".  .54

 .334-311חוברת ג', תשמ"ב, עמ' 

 .76-57, עמ' 1982, תשמ"ג 14,  מס' צבי-רבעון מכון בן , פעמים ה'חדר'  היהודי בפרס", –"ַמּכַתּב    .55

, 1983, 19, כתב עת ההסתדרות הציונית העולמית, מס' כיוונים"החינוך הציוני בפרס בתמורות הימים",  .56

 .79-43עמ' 

לחקר    קבצים  –דור לדור "יחסם של שלטונות איראן למפעלו החינוכי של 'כל ישראל חברים' בארצם".  .57

, תשמ"ד 2בין אוניברסיטאי לתולדות החינוך(, מס'  ן)ביטאו  ובתפוצות ולתיעוד תולדות החינוך בישראל

 .77-25, עמ' 1984

.  ובאנגלית:    128-93, עמ' 1985, 22, פעמיםיהודי איראן והמפעל החינוכי של 'כל ישראל חברים'",  .58

"Iranian Jewry and the Educational Endeavors of the Alliance Israélite Universelle ",   Jewish 

Social Studies, Vol. XLVIII, No. 1, 1986, pp. 15-44.                                         

סקירה היסטורית", בתוך: זהרי, מ. ואח' )עורכים(:  –"מקומה של השפה העברית בחינוך היהודי בפרס  .59

העולמית והקונגרס היהודי העולמי,  , ירושלים, הברית העבריתלאריה טרטקובר ןספר זיכרו –אומה ולשון 

 ובאנגלית:   .                                                             394-377, עמ' 1985

"The Hebrew Language in Jewish Education in Iran", in PADYAVAND – Judeo-    

     Iranian and Jewish Studies Series, Vol.III, Netzer, Amnon (ed.), Costa Mesa,  

     California: Mazda Publishers, 1999, 55-77.  

עברם, מורשתם וזיקתם  –יהודי איראן "תמורות מהותיות בחינוך היהודי בפרס" בתוך: נצר, א. )עורך(:  .60

 ובאנגלית:      .                                          76-68, עמ' 1988, חולון, בית כורש, לארץ ישראל

"Significant Changes in Jewish Education in Iran", in   PADYAVAND – Judeo-  

      Iranian and Jewish Studies Series, Vol. I, Netzer, Amnon. (ed.) Costa Mesa, CA:  

      Mazda Publishers, 1996, pp. 19-31. .               

 תנועה הציונית באיראן"    בתוך :  "'כל ישראל חברים' וה .61

      .Hebrew Union College Annual, Vol. LXII, 1991, ppכ"ז  -א .                                   .         

רָמאנׁשאּה .62 חברה  –עד מלחמת העולם השנייה   19-מראשית המאה ה ,)איראן( הקהילה היהודית בכֶּ

 .1996ועם ירושלים,  נ )ספר( , וחינוך.

רָמאנׁשאּה "החינוך היהודי  .63    . 112-104, עמ' 1998במזרח, קובץ ד,  שורשים", 19-)איראן( בשלהי המאה הבּכֶּ

 סעדון עשרה והעשרים",-, בסדרת "קהילות ישראל במזרח במאות התשעאיראןבתוך:  החינוך", " .64

 .122 – 109, עמ' 2005שלים, תשס"ו הוצאת משרד החינוך והתרבות ומכון בן צבי, ירו חיים )עורך(,        

לחקר    קבצים  –דור לדור ", איראןישראל חברים' ב של 'כל כיתנפתולי הצנטרליזציה במערכת החינו " .65

   .274  - 243, עמ' 2010ע  " , תשלהמס' ,  בישראל ובתפוצותהיהודי ולתיעוד תולדות החינוך 
   

  . 2008ירושלים,  תשס"ח בו לקט המאמרים  לעיל(  ,ר)ספ"  / מחקרים תולדות החינוך היהודי באיראן" .66

 

  מדריך למורהלתלמיד ו/או  – חטיבת הבינייםלחוברות וספרי לימוד לחינוך היסודי ו .ג

 

י ?!" .67  1995"רכס"   ד-לכיתות ג : חלק שני,סדרה . הבנת הנקרא, חשיבה, הבעה ותקשורת "ֵהַבְנתִּ
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י ?!" .68  1993"רכס"    ה(, -)ד: חלק שלישי, סדרה .שיעורים בהבנת הנקרא "ֵהַבְנתִּ

י ?!" .69  1993"רכס"     ו(, -)הרביעי, . סדרה: חלק שיעורים בהבנת הנקרא "ֵהַבְנתִּ

י ?!" .70  1993"רכס"    ח( , -)וחמישי, סדרה: חלק  . הבנת הנקרא, חשיבה, הבעה ותקשורת "ֵהַבְנתִּ

 בינה     - 1990. "רכס"  "יבנה" , לספר שופטים ומגילת רות. סדרת עם התנךעם השופטים ובלעדיהם .71

 א. כהן   –יעוץ מדעי  ,אביבה תירושטליתמן,                                                                                                 

 כהן .א -ייעוץ פדגוג, טליתמן-גלר .בתירוש, . א -     1992 "יבנה","רכס"   סדרת עם התנך.  ,עם יהושע .72

 א.כהן -י. פדגוגי ,תירוש .טליתמן, א .ב -  1993"רכס" "יבנה" סדרת עם התנך. , עם מלכי יהודה וישראל .73

 ורדה בר ,כהן ברהםא  -     1993ההיסטוריה של כלי התחבורה,  "רכס"    : בואו ניסע .74

 ריה אלון, אסתי ברזנר , אברהם כהןעז  -  1993 -רכס"  , "ד-לכתות גפרקי לימוד על איכות הסביבה   של סביבהיופי  .75

 מחנכת-( ע. אלון, א.ברזנר, ח.כהן מרכז הצוותאי )יקדידקט א. כהן : צוות המחברים                                                  

    מחברים כנ"ל – 1993, "רכס"  ו-לכתות ה פרקי לימוד על איכות הסביבה לכתות  אני ואתה נשנה את הסביבה .76

 אברהם כהן- דידקטיקאיכהן, -רחל גבאי, נורית אלרֹאי -    1994, "רכס" אוריינות, חשיבה תרגול, קריאה: כמובן! .77

 (יאירה אמית) אברהם כהן, כהן-נורית אלרֹאי -      1994  כיתה ב , "רכס" !, לאבותינו באהבהבראשית .78
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