
  פתח דבר

  

חינוך,  –של "מים מדליו" המוקדשת לנושא "בין קודש לחול  27-אנו שמחים להציג את החוברת ה

  חברה, יצירה".

בחוברת זו עשרה מאמרים ועוד שני מאמרי סקירת ספרים, חלקם ממוקדים בחינוך 

ילדים -זהות דתית של גן – פדגוגיה של "קהילה כהלכה"אורנה שניידר ודבורה קורט, "(למשל, 

בין "קן לציפור" ל"לכבוד שבת": ההוויה  , ניצה דורי ), חלקם ביצירה (למשל,"בגרעין תורני

"'סעודת , בן שחר-רבקה נריה וחלקם בקהילה (למשל,) תרבותית בשירת ביאליק לילדים-הדתית

"). כפי שאפשר לראות, אֵמנים' היא כל כך נשית": ריטואלים שנשים יוצרות ומחדשות לעצמן

  משיקים זה לזה. תחומים וה בין התחומים אינם חדים,ולות הגב

החוברת הנוכחית ו, בשנה זו מסתיים השלב האחרון של איחוד המכללות הרצוג וליפשיץ

היא הגיליון האחרון של "מים מדליו" המופיע במסגרת המכללה האקדמית ע"ש רא"ם ליפשיץ 

  . העת-רוך סיכום קצר של קורות כתבום לעשיש מקבנסיבות אלו סבורים היינו . כשהיא לעצמה

ביזמת ) 1990("מים מדליו" (על פי במדבר כד, ז) הוא שנתון שנוסד בשנת תש"ן ובכן, 

לעודד יצירה ומחקר של מורי המכללה בתחומי העניין  ראש המכללה דאז ד"ר יעקב הדני במטרה

 ר עמוס סמואל ז"לד"הרב . עורכו הראשון היה חינוך, יהדות ומקצועות אחרים – של המכללה

וד"ר  )1999–1997תשנ"ט, –תשנ"ז( ששון ז"ל-ד"ר יונה בן –, ולאחריו )1996–1990תשנ"ו, –תש"ן(

ידיעתנו, הרב סמואל הוא שהציע את  למיטב. )2003–2000תשע"ג, –תש"עיבל"א ( אברהם זלקין

"אין מים והרי  ,מיםמזילים ה – ענפי העץ –הדליות המבטא בציוריותו את העת -שמו של כתב

האכסניה אלא תורה". לימים מצאו וציינו מביני דבר שאותיות "מדל" הן ראשי התיבות של 

  "מכללה דתית למורים", הלא היא מכללת ליפשיץ...

(לפי א"ב)  יו) נתבקשתי לעמוד בראש המערכת. חברי המערכת ה2004בשנת תשס"ד (

; חתן פרס ישראל), ד"ר יעקב הדני פרופ' אברהם גרוסמן (פרופ' אמריטוס באוניברסיטה העברית

אילן, בדימוס; -(ראש המכללה בדימוס), ד"ר אברהם זלקין (בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר

אילן, המחלקה לספרות עם - העורך הקודם), פרופ' אפרים חזן (פרופ' אמריטוס באוניברסיטת בר

, החוגים למקרא וללשון ישראל), פרופ' שמחה קוגוט (פרופ' אמריטוס באוניברסיטה העברית

למערכת ד"ר מלכה כ"ץ (מכללת ליפשיץ ומכללת דוד  הצטרפה) 2011העברית). בשנת תשע"א (

ד"ר מיכאל גרוס  הצטרף למערכת אותה שנהב. כעורכת בשיתוף –) 2013(ילין), והחל מתשע"ג 

(ראש  ) הוזמן ד"ר יאיר ברקאיתשע"ה–תשע"ד( 26–25(מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג). בגיליון 

  אורח שותף.-המכללה) כעורך

 בהוצאתחלנו תהעת שונתה מתכונת הגיליון, וה-עם כניסתי לתפקידי כעורכת כתב

- [תשס"ח 20–19חזון ומנהיגות ( ;[תשס"ה]) 16חוברות ממוקדות נושא, כגון: יהדות וסביבה (

 23–22לשון העברית בהקשריה (ה ;[תש"ע]) 21חינוך יהודי בעידן של תמורות ( ;תשס"ט])

נוספה  23–22[תשע"ג]). החל מגיליון  24ות (תרבותי- יהדות, ישראליות ורב ;תשע"ב])–[תשע"א

אופיו של  ובכך הוגדר –עת אקדמי לחינוך וליהדות"  -העת כותרת משנה: "כתב-כתב מו שללש

  העת ותחומי העניין שלו.-כתב

כל המאמרים עוברים שיפוט לם האקדמי. מערכת פועלת לפי הסטנדרטים הנהוגים בעוה

מומחה (לקטור) -אקדמי כמקובל. כל מאמר נקרא הן על ידי אחד העורכים הן על ידי קורא

המומחים תוך הקפדה על האנונימיות של הכותבים. לחוות -בתחום. המאמרים נשלחים לקוראים



ת המאמר, המומחים יש משקל מכריע בהחלטת המערכת האם לפרסם א-הדעה של הקוראים

ונרשם  ,לדחותו או לפרסמו בהתניית תיקונים ושיפורים. המערכת מתכנסת לישיבה שנתית

בתיקי המערכת  יםוחוות הדעה שלהם מתועד המומחים-כמקובל. גם שמות הקוראיםפרוטוקול 

  לצורך מעקב וביקורת. 

 נוךעם סגל המכללות לחיהכותבים בעשור האחרון נמנים ציבור הכותבים הלך והתרחב: 

מצויים  חוברותתוכני ה חוקרים עצמאיים.כן ו והמכללות הציבוריות, סגל האוניברסיטאותעם ו

, ורבים הם התפוצהגם באתר המכללה במרשתת, ונצפות כניסות רבות. עובדה זו הגבירה את 

  בחו"ל.בארץ ופרסומים אקדמיים י "מים מדליו" במאמרהציטוטים מ

ההתקנה המקובלים  כללינות הלשון ועל יעל תקת בהקפדה והשתדלנו לערוך את החובר

מר מעשה ידי , והעיצוב בעולם האקדמי. את החוברות הפיק באמונה משך השנים מר יוחנן לוטפי

-מר יצחק בר הוארכז המערכת מיכל לוין,  גב'הספרנית התרגום לאנגלית נעשה בידי  שמעון חי.

   .גב' שלי פיקאר –גיטציה ואחראית על הדי שימול- מר עופר בן –, על ההפצה איתן

, שהזכרנום ושלא הזכרנום, זה המקום להודות לכל השותפים ליצירה זו משך השנים

   .והמגיבים הקוראיםהכותבים, ובהם כמובן 

תרומתם על (הנזכרים לעיל) הנכבדים מיוחדת לחברי המערכת  תודהאחתום את דבריי ב

, ולשותפתי העורכת ד"ר מלכה כ"ץ מיתהאקד העת ולקידום רמתו-של כתב פיתוחולהשנים -רבת

  . על נועם עבודתנו המשותפת

  

  לובה חרל"פ 

  

  

  

   

  

  

  

 


