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כיצד מגיעים אלינו ?

מי אנחנו ?
לוח פעילויות

תשס"ז
שם החוקר
ד"ר אבישר גלעדה
ד"ר ווגל גילה
אדמנית בלהה
ד"ר אוסטרובר חיה

ד"ר אלדר איתן
ד"ר הררי ישראל
ד"ר טלמור רחל
ד"ר בזיז אורנא
ד"ר בן-ג'ויה ניסים
אלישע ורד
ד"ר בן-פזי חנוך

ד"ר בר-אל ציפי
ד"ר לזובסקי רבקה
ד"ר ברץ לאה
ד"ר רוני ריינגולד
ד"ר גביש בלה
ד"ר פרידמן יצחק
ד"ר גולדמן דפנה
ד"ר פאר שרה
ד"ר יעבץ בלה
ד"ר גייגר ברנדה
ד"ר דותן אהרון
ד"ר הלפרן מלכה
ד"ר זמיר שרה
ד"ר האופטמן שרה
ד"ר כהן נחום
ליפץ ברנדה
מור רון
ד"ר ויסבליט אייל
ד"ר מרגולין אילנה
פרופ' צלרמאיר מיכל
ד"ר משכית דיצה
פרופ' אריאב תמר
ד"ר סיטון שושנה
סעדה נביל
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שם המכללה

שם המחקר

המכללה האקדמית בית ברל שותפות מכללה – שדה ) :(PDSהמקרה של המסלול
לחינוך מיוחד במכללת בית ברל ובית הספר בבית איזי
שפירא,
תלפיות המכללה האקדמית שיוויניות בחיי נישואין – בחינת עמדותיהם של מתבגרים
דתיים.
לחינוך
המכללה האקדמית בית ברל שימוש בהומור בהוראה במכללה האקדמית בית ברל
בקורסים מעוררי חרדה בהשוואה לקורסים לא מעוררי
חרדה.
אירועים משמעותיים בעיני מתמחים בהוראה )סטאז'רים(
המכללה לחינוך גופני
בשנת עבודתם הראשונה – מחקר אורך של ארבע שנים.
ולספורט ע"ש זינמן במכון
וינגייט
לחינוך
האקדמית
המכללה
הגדת אגדיר – נרטיב של עיר.
ע"ש דוד ילין
אבחון אובייקטיבי של כאב גב תחתון על-ידי דינמומטר
המכללה האקדמית לחינוך
איזוקינטי.
ע"ש קיי באר שבע
ללא מכללה
רישומה של אנתרופולוגיית הדת הפרוידיאנית בהתפתחותה
מכללת סמינר הקיבוצים
של המחשבה היהודית – הדוגמה של משנת הרב
סולוביצ'יק
המכללה האקדמית בית ברל הקשר בין סגנון ייחוס הסברי לבין תחושת מסוגלות עצמית
מקצועית בקרב יועצים חינוכיים.
 :I googled itהעתקה בעידן האינטרנט.
אחוה  -המכללה אקדמית
לחינוך
אוריינות ומעורבות ארגונית של המורה ותפקוד פדגוגי-
מכללת לוינסקי לחינוך
חינוכי בכיתה.
מכון סאלד
המכללה האקדמית בית ברל אוריינות סביבתית של מתכשרים להוראה :השוואה בין
סטודנטים בתחילת הלימודים ולקראת סיום לימודיהם.
מכללת אורנים
מכללת סמינר הקיבוצים
המכללה האקדמית בית ברל אלימות מילולית בין מורה לתלמידים בכיתות ו'.
המכללה האקדמית בית ברל תפישות עולם סביבתיות של סטודנטים.
אורנים  -המכללה האקדמית איפיון אוכלוסיית חיידקים החיים על גבי תטולות ימשושיים
בעזרת כלים מולקולריים.
לחינוך ,התנועה הקיבוצית
הבניית זהות קולקטיבית-לאומית באמצעות הטקסטים
אחוה  -המכללה אקדמית
הספרותיים הכלולים בתכנית הלימודים לבגרות בעברית
לחינוך
עבור תלמידי החטיבה העליונה במגזר הערבי.
פפירוסים תיעודיים יווניים ממצרים השמורים במוזיאון
אחוה  -המכללה אקדמית
העירוני בברלין.
לחינוך
פרחי הוראה עם לקויות למידה – בחירת מקצוע ,כוחות
המכללה האקדמית לחינוך
וקשיים ,התאמות במהלך אימוני הוראה ובמעבר לעבודה.
ע"ש דוד ילין
פרופיל אנאירובי בקרב סגל הנכים האולימפי של ישראל
מכללת אוהלו בקצרין
בשחייה.
בניית תכנית חלופית להכשרת מורים המבוססת על שיתוף
מכללת לוינסקי לחינוך
פעולה עם השדה.
ציפיותיהם המקצועיות של מתכשרים להוראה מההוראה
המכללה האקדמית לחינוך
ומקורות ציפיות אלו :מיקוד בסטודנטים בשנת הלימודים
גורדון חיפה
המכללה האקדמית בית ברל הרביעית ובסטודנטים בתכניות הכשרת אקדמאים להוראה.
תרבות עממית בתחנה המרכזית החדשה של תל-אביב.
אחוה  -המכללה אקדמית
לחינוך
אלקאסמי  -מכללה אקדמית הקשר בין 'הכוונה עצמית ללמידה' לבין 'מסוגלות עצמית
להוראה' בקרב הסטודנטים להוראה במכללות הערביות
לחינוך
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ד"ר פישל דיתה
ד"ר פלד-אלחנן נורית
ד"ר פליישמן עמוס
פליקס אורנה
ד"ר פרמן שרה
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המכללה האקדמית לחינוך
ע"ש קיי באר שבע
המכללה האקדמית לחינוך
ע"ש דוד ילין
אחוה  -המכללה אקדמית
לחינוך
מכללת סמינר הקיבוצים
אחוה  -המכללה אקדמית
לחינוך

ד"ר קורל עקיבא

מכללת סמינר הקיבוצים

קטקו תמר
ד"ר יוסף גילי
ד"ר דוניצה-שמידט סמדר
ד"ר קס אפרת

מכללת סמינר הקיבוצים

ד"ר רוסו אנה
ד"ר רימון הלנה
ד"ר שרקייה ראג'ח

ד"ר תובל חווה
ד"ר גוברמן עינת
ד"ר אלברט ג'ין
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אחוה  -המכללה אקדמית
לחינוך
המכללה האקדמית לחינוך
ע"ש דוד ילין
מכללה ירושלים

בישראל.
שיח מקצועי של מתכשרות להוראה :ישן ,חדש ומשולב.
סמיוטיקה של אידיאולוגיות בספרי לימוד :ניתוח בלשני-
סמיוטי ביקורתי של ספרי לימוד במדעי החברה והטבע.
"לא שואלים מי התחיל ,משעים את כולם" :כיצד צריך ילד
מוכה בבי"ס להגיב למכה? עמדות הורים ומורים.
השפעתה של הוראה מקוונת מלאה על ההוראה והלמידה.
השפעה של הוראה אקספליסיטית )מבארת( על למידה של
מיומנות שפתית :עדויות מהוראה של חוק מורפולוגי
מלאכותי בילדים.
'חינוך לבריאות' :בדיקת השפעתן של דרכי הרזיה שונות על
הרגלי הבריאות ועל הירידה במשקל הגוף למשך שנה,
בדרגות השמנה ובקבוצות גיל שונות בציבור הישראלי.
אתיקה וגיבוש קוד אתי בתרבות הארגון של מכללה
להכשרת מורים.
תחושת המסוגלות המקצועית של מדריכות פדגוגיות.
עשור שנים לתכנית זה"ב במכללה לחינוך ע"ש דוד ילין.

פרוזדור המראות :ספרות עברית בפרספקטיבה
פוסטקולוניאלית.
המכללה האקדמית בית ברל חקר רמת הידע והעמדות אודות הסיבוכים הבריאותיים
הקשורים בנישואי קרובים בקרב מתבגרים מהאוכלוסייה
הערבית באיזור המשולש.
השפעה של שיום וספציפיות על הבנה של הגדרות
המכללה האקדמית לחינוך
גיאומטריות.
ע"ש דוד ילין
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