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ועדת ה מחקר ה בין -מכללתית  -הצעות מחקר
סיכום שנת הלימודים תש "ע
מס '

שם החוקר

.1
.2

דוירי מרואן ,פרופ'
לב -ארי לילך ,ד"ר
גץ שלמה ,ד"ר
מיטלברג דוד  ,ד"ר

.4

שגיא שרה  ,ד"ר

.5
.6

ב רץ לאה  ,ד"ר
מילר ארז -סדריק  ,ד"ר
פלביאן היידי ,ד"ר
רובין עדנה  ,ד"ר
אחמד וליד  ,מ.א.

.9

דאהר וג'יה  ,ד"ר

.3

.7
.8

שם המוסד
אורנים
אורנים
יזרעאל
אורנים
אורנים
אח ו וה
אחווה
אחווה
אח ו וה
אלקאסמי
אלקאסמי

 . 10בשארה סאאיד  ,ד"ר
אלקאסמי

שם המחקר
הורות ובריאות הנפש של נערים ערבים ויהודים
בחירות לימודיות של תושבי פריפריה ומרכז במערכת ההשכלה
הגבוהה בישראל
הבדלי מגדר ואתניות בעמדות מורים במתמתיקה בהשוואה בין
ישראל ואוסטרליה:
תפיסות מורים לספרות עברית בבתי הספר במגזר הערבי בנוגע
להוראת רומן עברי
אמיץ מוסרית  -המורה הראוי לחברה בישראל
תקשורת וייצוג עצמי של ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים
בקהילות מקוונות
להיות אמא ,להיות אישה ,להיות סטודנטית ,להיות אתיופי ת
הקשר בין יצירתיות ,מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי
למידה מרחוק  -חקר מקרה
הויקי כסביבת לפיתוח סוגי ידע מורים
קשר בין למידה פעילה ולמידה מסורתית לבין דימוי עצמי
ומוטיבציה ללמידה כלפי מקצוע

מס '

שם החוקר

שם המוסד

 . 11זיו מרגלית  ,ד"ר
 . 12רביע חמדאללה  ,ד"ר
 . 13מג'אדלה סמיר  ,ד"ר

שם המחקר
קריאת ספר ילדים בגן על ידי גננות והתייחסותן להיבטים של

אלקאסמי

תיאורית הmind -

אלקאסמי

כוח החמולה ביישובים הערביים

אלקאסמי

ביצועי חדשנות ויצירתיות במכללות להכשרת מורים ערביים
בי שראל בהיקשרם של גורמים אישיים

 . 14עאמר אחמד  ,ד"ר

Why are Teachers Saying no to Reform?Infusing Higherאלקאסמי

. 15

Order Thinking Skills (HOTS) into
When I have a test, I feel like I'm heading to my grave’.

קבלאוי פארס  ,ד"ר

אלקאסמי

. 16

?Language Tests: Motivators or Demotivators
שינוי תפישה של המתמחים בהוראה לגבי אוטונומיה והתפתחות
מקצועית

אבו -ראס רוידה  ,ד"ר

בית ברל

 . 17בכר שלומית ,ד"ר
מירו יפה אירית ,ד"ר

בית ברל

הגוף והגופייה  -דימויי גוף בקרב בנים ובנות הלומדים בחטיבת
הביניים

 . 18נאסר עבד אלפתח ,
פרופ'

בית ברל

תפישת החינוך לפיתוח בר -קיימא בקרב מורי מורים במכללות
להוראה

נאסר פאדיה  ,פרופ'
. 19
עראר חאלד  ,ד"ר

בית ברל
בית ברל

התפתחות תהליך האיות בערבית כשפה זרה בקרב דוברי עברית
כשפת -אם

דוד ילין

האם נסללה הדרך  -פנייה להשכלה גבוהה והשלכותיה :היבטים

. 20
רוסק סוזן  ,ד"ר
 . 21וינר -לוי נעמי  ,ד"ר

עמדות מורים כלפי הפמיניזציה במנהל החינוך במערכת החינוך
הערבי בישראל

השוואתיים בין -דוריים בקרב אקדמאיות דרוזיות

מס '

שם החוקר

שם המוסד

 . 22יזבק אבו -אחמד מנאל ,
סכנין
ד"ר
דוד ילין
יהב עליזה  ,מ.א.

שם המחקר
התייחסות לגיוון בכיתה

 . 23מוטרו מיכל  ,ד"ר
שטרנליכט אורנה  ,מ.א.

דוד ילין
דוד ילין

חקר ההתנהגות של בעלי חיים כבסיס לטיפוח של שיטות עבודה
מדעיות ומושגים ביולוגיים

 . 24שטיגליץ צביה ,מ.א.
בלוך אייל ,מ.א.

דוד ילין

למידה ויזמות משותפות מחוללות שינוי בקשר בין איש המקצוע
והאדם בעל המוגבלויות

 . 25רביב רבקה ,ד"ר

אורות
בין ספר דניאל לנבואות הגאולה של ישעיהו ,ירמיהו ונביאי
שיבת ציון

 . 26גרנות תמיר ,ד"ר
הרצוג

אמונה וחינוך לאמונה בהגות הדתית והחסידית אחרי השואה

. 27
זיו יוסי ,מ.א.

הרצוג

 . 28עופר רחל ,ד"ר
הרצוג
 . 29גולדשטיין אסתר ,ד"ר
וינגייט
 . 30בר -און שרי  ,מ.א.
לוינסקי
 . 31טבק עידית  ,ד"ר
מרגולין אילנה ,ד"ר

לוינסקי

הלכות חג ומועד במסורת ביתא ישראל
נשים מקראיות בספרות העברי ת החדשה  -דמויותיהן של רחל
ולאה  -כמקרה מבחן
השפעת תוכנית פעילות גופנית מובנית על חוזק וצפיפות העצם,
למידה פסיכו -מוטורית ,ידע והבנה
תפיסת הזהות המקצועית של בוגרי תכנית ההכשרה לטיפול
בעזרת ב עלי חיים
פיתוח שגרות וכלים במסגרת השותפות בין מכללה לחינוך
והפיקוח במשרד החינוך

מס '

שם החוקר

שם המוסד

 . 32כהן מלכה  ,ד"ר
לוינסקי
 . 33ליכטנשטיין דוצ'י  ,ד"ר

שם המחקר
תרומת הלימודים לתואר במכללה להתפתחותן המקצועית של
מורות המועסקות ב"אופק חדש"

לו ינסקי

תכנית "קדמה"  -מפגשים עם מוזיקה חיה בבתי ספר יסודיים
בחיפה  -דוח הערכה

 . 34מרק -זגדון ניצה  ,ד"ר
 . 35סגל שרית  ,ד"ר

לוינסקי

ידע של תלמידים בגיל הגן על מניה וסדר המספרים

לוינסקי

מתכשר מאושר -האם צריך והאם אפשר?

 . 36רם דרורית  ,ד"ר
מרגולין ברוריה  ,ד"ר
משיח רחל  ,ד"ר

לוינסקי
לוינסקי
לוינסקי

מיומנויות כתיבה אקדמית של סטודנטים

 . 37עבאדי רחל ,ד"ר
קשתן יעל ,ד"ר

לוינסקי

סיבות להצלחה של תלמידי חטיבת ביניים בלמידת המדעים

 . 38מלכה כ"ץ ,ד" ר
ליפשיץ
 . 39ז ועבי חאולה  ,מ.א.
 . 40נג'אר זוהירה  ,ד"ר
סלמאן עסמאעיל ,מ.א.

סוגיית השתלבותם ובידולם של בני 'עדות המזרח' במוסדות
החינוך הדתי -לאומי

סכנין

דימוי עצמי ,זהות תרבותית ומוטיבציה ללמידה של סטודנטים
למכינה קדם אקדמית

המכללה הערבית
המכללה הערבית

"ידידות מרחוק :תרומת ההתערבות עבור ילדים מפגרים"

 . 41טלי נחום ,ד"ר
המכללה הערבית
המכללה הערבית
רנדה עבאס ,ד"ר
המכללה הערבית
עליאן סלמ אן ,ד"ר
מופ"ת
חיה גולן ,ד"ר
 . 42שריף רסלאן אמאל ,ד"ר המכללה הערבית
המכללה הערבית
סאלח פתחי ,ד"ר
המכללה הערבית
עבוד אליאס ,ד"ר

דפוסי תקשורת בין הורים דרוזיים מסורתיים לבין בניהם
המתבגרים בחברה הפוסט מודרניסטית
קישוריו ת בין ייצוגים שונים של יחסים בין קבוצות אצל פרחי
ההוראה

מס '

שם החוקר

 . 43ספדי ראפע  ,ד"ר
עידית ירושלמי ,ד"ר

שם המוסד

שם המחקר

המכללה הערבית
מכון ויצמן למדע

דוגמאות פתרון בפיסיקה כמשאב ללמידה והוראה בקרב פרחי
הוראה למדעים

 . 44ליברמן נעמי  ,ד"ר
מכללה ירושלים
. 45
קוש -זוהר טלילה  ,ד"ר
 . 46גדרון אריאלה  ,ד"ר
וינברגר טליה ,מ.א.
 . 47חוטר איליין  ,ד"ר
גנאיים אסמאא  ,מ.א.
שינפלד מירי  ,ד"ר
 . 48רובין אסנת ,ד"ר
צדיק רינה ,ד"ר

הקיבוצים

התצפיות בשיעורים בבתי הספר  -מודל לביצוע ,ותרומתו
להעצמת המתכשר להוראה
זיכרון משם וזיכרון מכאן :ייצוג הקונפליקט הישראלי פלסטיני
בסיפורת השואה של הדור השני

קיי

למידה מקצועית של מורי מורים במרחב שיתופי ]של עשייה
ומחקר[

תלפיות
אלקאסמי
מופ"ת

למידה מקוונת בקבוצות רב תרבותיות :שינוי עמדות

תלפיות
המכללה הערבית

המחקר במכללות בעיני המורי מורים

