ועדת המחקר הבין-מכללתית תשע"א -הצעות מחקר שאושרו לביצוע
שם החוקר

שם המחקר

מכללה

דר' דיקמן נעמי

אוהלו

השתקפות תהליכי למידה בשיח מקוון

דר' ויסבליט איל
דר' נסים יונית
דר' עמר שמעון

אוהלו

מחנכים לעתיד  -כמודל מובנה להכשרת מורים במאה ה21-

שם החוקר
דר' זמיר שרה

שם החוקר

מכללה
אחווה

מכללה

שם המחקר
ביטוייו של ערך הפטריוטיות בקרב אוכלוסיית המתכשרים להוראה :כיצד הם מתעתדים
לחנך לאורו של ערך זה?

שם המחקר

דר' בן יעקב מיכל

אפרתה

ליצור זיכרון :הערכת לימוד חוויתי של פרחי הוראה בסיור לקהילות יהודיות שנחרבו
בתקופת השואה במזרח אירופה

דר' ברודי דוד

אפרתה

קהילת למידה מקצועית למורי מורים ,כאמצעי להחדרת שינוי פדגוגי בתחום החינוך
לחשיבה במכללה להכשרת מורים

שם החוקר

שם המחקר

מכללה

גב' גיל שוורצברג טלי

אורנים

סטודנטים ועצורים יוצרים אמנות בבית המעצר :מחקר מלווה לקורס ''אמנות בקהילה
בבית מעצר קישון''

דר' הירש הדס

אורנים

האופי הדיאלקטי של השיער כסמל בחברות מוסלמיות טרום מודרניות

דר' ליכטינגר עינת

אורנים

הערכה של תוכניות התערבות לקידום הויסות העצמי והמוטיבציה של תלמידים תת
משיגים בבית הספר היסודי

דר' מחול בהאא

אורנים

חקר תהליך רכישת קריאה וכתיבה לפי המודל האינטראקטיבי בכיתות ב' -ו' -מחקר
רוחב

דר' פאר שרה
דר' גולדמן דפנה

אורנים
בית ברל

*חינוך לקיימות בהדרכה פדגוגית במכללות אקדמיות לחינוך :בין חזון למציאות

דר' יעבץ בלה

סמינר
הקיבוצים

דר' פרידמן אריאל

אורנים

צילום שווה אלף מילים ראשונות :תוכנית לימודים מבוססת צילום דיגיטלי לגיל הרך

דר' צ'ינקוב ניקה

אורנים

פיתוח תגובות אוטוקטליטיות

דר' קפלן תורן נורית

אורנים

מעורבות הורים בחינוך ילדיהם :התרומה של מנהלים ,מורים והורים בטיפוח מוטיבציה
ללמידה ושיפור רמת ההישגים

דר' בן-שלמה רחל

אורנים

אפיגנטיקה ,מתילציה ויצירת עפצים על עצי אלה ארצישראלית

דר' קיסר תמר

אורנים

גידול צמחים צופניים בשולי כרמים לשימור מגוון פרזיטואידים ,כאויבים טבעיים

* מחקר משותף לאורנים ,בית ברל וסמינר הקיבוצים

מכללה

שם המחקר

שם החוקר
דר' אבו-חסין ג'מאל
דר' עיסאווי מוחמד

אלקאסמי

הקשר בין סגנון מנהיגות לבין תפיסת הערכת מורים בקרב מנהלי בתי ספר במערכת
החינוך הערבית בישראל

דר' אגבאריה קותייבה

אלקאסמי

שליטה עצמית ותחושת שייכות כממתנים את הקשר בין חשיפה לאלימות פיזית במשפחה
לרווחה נפשית ואלימות בקרב מתבגרים ערביים

דר' אלפחל עיסא
דר' סייד אחמד מוחמד

אלקאסמי

עמדות ושביעות הרצון של המורים מהמגזר הערבי כלפי שילוב רפורמת "אופק חדש"
בבתי -הספר היסודיים בישראל

דר' מאלק יוסף

אלקאסמי

למידה מדוגמאות חיוביות בלבד ולמידה טרנסדיקטיבית למציאת מיקור-רנא חדשים
ופרדיקציה חדשה של רכיבים ביו -אקטיבים

קעדאן אינאס

אלקאסמי

הבדלים בין יהודים וערבים מבחינת אפקטיביות טקטיקות השפעה :התפקיד המתווך של
ערכי התרבות

דר' זייד הלאל
פרופ' סעד בשאר

אלקאסמי

טיפול ערבי-ישראלי מסורתי בסוכרת :מהצמח למנגנון הפעולה

שם החוקר
דר' תא-שמע באום מירי

מכללה
גבעת
וושינגטון

שם המחקר
משמעות האנגלית עבור סטודנטים להוראת האנגלית במכללות פריפריאליות בדרום

שם החוקר

שם המחקר

מכללה

דר' ברוטין בתיה

בית ברל

פני השואה :אנה פרנק והילד מגטו ורשה כאיקונים של השואה באמנות

דר' עובדיה אלונה
דר' קדיש דוד

בית ברל

השפעת שמן אתרי של רוזמרין על מדדים וגטטיביים ורפרודוקטיביים בצמחים

גילור אורית
דר' ליכט פרח
דר' שביט פנינה

בית ברל

תפיסות ומגמות בחינוך ילדים עם צרכים מיוחדים :השלכות להכשרה ולהתפתחות
מקצועית של מורים וגננות

דר' מור שגית

בית ברל

שבי בראי הספרות התלמודית

דר' מרקוביץ דליה

בית ברל

השיח הלאומי והשיח הפרופסיונאלי :השפעות ומתחים בעיצוב זהותם המקצועית של
מתכשרים להוראה

דר' פרגמן אלון

בית ברל

התפתחות ייצוגי גרפמה-פונמה בערבית בקרב סטודנטים דוברי עברית

דר' עראר חאלד

בית ברל

עמדות מורים כלפי הפמיניזציה במנהל החינוך במערכת החינוך הערבי בישראל

שם החוקר

מכללה

שם המחקר

אחראי אורנה

גורדון

נגישות והצלחה בהשכלה גבוהה מזווית ראייתן של נשים חד הוריות

דר' שוובסקי ניצה

גורדון

הקשר בין מניעים ,רווח וקשיים מוצהרים לבין שביעות רצונם של מנהלי בתי ספר מן
המגזר היהודי והערבי מכניסתם של גורמים מתערבים מן המגזר השלישי לבית הספר

שם החוקר
דר' גלילי סמדר

מכללה
דוד ילין

שם החוקר

מכללה

דר' קופמן שימחון שרית

סמינר
הקיבוצים

שם החוקר

מכללה

שם המחקר
השפעת תהליכי למידה שיתופית של קבוצת מדריכות ,על התכנים הנלמדים בשיעורי
הדידקטיקה ועל ההתנסות המעשית של הסטודנטים

שם המחקר
לשונות על הבמה בישראל :התיאטרון המרוקאי והתיאטרון האתיופי

שם המחקר

דר' ביטאר גרמס
דר' זידאן ראיד

הערבית

השפעת הוראת הגיאומטריה בשיטה משולבת מחשב על תפיסת המסוגלות העצמית
ללמידה ,על העמדות כלפי גיאומטריה ,על אקלים כיתתי בשיעור הגיאומטריה ועל
ההישגים ,של פרחי הוראה במכללות ערביות להכשרת מורים

דר' ברברה אנה

הערבית

Cultural and Cross Cultural Educational Leadership:The Impact of
Societal Culture on Educational Leadership in the Arab Sector in Israel

דר' מסאלחה טאהא

הערבית

עמדות מורים למדעים בחט"ב מהמגזר הערבי בישראל לגבי שילוב הדגמות בשעורי
המדעים

דר' נג'אמי נעים

הערבית

שפכי בתי בד כמקור לחומרים מעכבי גידול חיידקים פתוגנים

שם החוקר

מכללה

שם המחקר

דר' זך סימה
דר' אינגלס ורדה

וינגייט

עמדות מורים כלפי שינוי במערכת החינוך ודרכי יישום רפורמת אופק חדש בקרב מורים
לחינוך גופני

דר' צוק שרון
דר' נץ יעל

וינגייט

שונות גנטית כמשתנה מתערב בהשפעה של פעילות גופנית אקוטית על תפקוד שכלי

שם החוקר

מכללה

שם המחקר

דר' גרוסמן יונתן

הרצוג

היחס לאחר :ניתוח ספרותי של מגילת רות

דר' שמאע אברהם

הרצוג

מניעים הלכתיים וחוץ הלכתיים ,שעיצבו את מידת שיתוף הנשים במצוות ובטקסים
מתקופת חז"ל עד פתח העת החדשה ,והערכת מקומם של מניעים אלו בתהליכים חינוכיים
עכשוויים

דר' גאולה עמוס

הרצוג

מדרש ילמדנו האבוד ומדרש ויכולו  -שחזור ופרקי מבוא

דר' כהן אביעזר

הרצוג

ספר מי השלוח  -אקסיסטנציאליזם דתי וחיים בדיאלוג

דר' וולפיש אברהם

הרצוג

מבוא לשיטת העריכה הספרותית של המשנה

דר' מרציאנו יוסי

הרצוג

השפעתה של הפואטיקה על פרשנות שירות המקרא בימי הביניים

דר' פוקס עוזיאל

הרצוג

יחסם של גאוני בבל לאגדה התלמודית ומקומם בתולדות פרשנות האגדה

שם החוקר

שם המחקר

מכללה

דר' בן יעקב מיכאל

ויצו

הקשר בין עיצוב חשיבה כלכלית מודרנית והתפתחות מערכת חינוך כלכלי מתמשך

דר' עשת ציפי

ויצו

אורינות סביבתית של מורי מורים במכללות להכשרת מורים בישראל

שם החוקר

מכללה

שם המחקר

שחברי ג'והיינה

סכנין

הידע המתמטי והפדגוגי בקרב מורים בכיתות היסוד א'-ב' ובקרב סטודנטים לחינוך
במסלול הגיל הרך

שם החוקר

שם המחקר

מכללה

פרפ' אלקד-להמן אילנה

לוינסקי

תהליכי קריאה ופרשנות בקרב שלושה סוגי קוראים בוגרים במועדון הספרים של לוינסקי

פרופ' גילת יצחק

לוינסקי

הערכת יעילות של עזרה ראשונה נפשית באמצעות דואר אלקטרוני

ד"ר טל קלודי

לוינסקי

היקף ואיכות הקריאה החוזרת בקבוצות הטרוגניות קטנות בהכשרת גננות במכללת
לוינסקי לחינוך

שם החוקר

שם המחקר

מכללה

גרוס מיכאל
דר' ברקאי יאיר

ליפשיץ

בחינת היצירתיות בפרשנות המסורתית לאגדות התלמוד

דר' נזרי מאיר

ליפשיץ

פיוטי הדרן לסיום מסכת

שם החוקר

מכללה

שם המחקר

דר' קרופ רחל

קיי

זהות עצמית וחברתית המופיעים בנרטיבים של ילדים בדווים

דר' רוזנברג מיכל

קיי

מפגש שני חכמים עם אבא חלקיה החסיד

שם החוקר

מכללה

שם המחקר

דר' אדמנית בלהה

תלפיות

המשפחה שלה ,המשפחה שלו

דר' הר-צבי )הכהן(
שירלי

תלפיות
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