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כיצד מגיעים אלינו ?

מי אנחנו ?
לוח פעילויות

תשס"ח
שם החוקר

שם המכללה

שם המחקר

ד"ר אבואב אורית

המכללה האקדמית בית ברל

ד"ר אבו חסין ג'מאל
עורסאן עידאת
ד"ר אבישר אילנה
ד "ר דביר נורית
אגבארייה כותייבה

אלקאסמי ,מכללה אקדמית
לחינוך

אריך בראואר" :האתנולוג הראשון של עם ישראל" ביוגרפיה
אינטלקטואלית
של אנתרופולוג נשכח
הקשר בין מערכת הערכים של מנהלי בתי ספר במערכת
החינוך הערבית במחוז חיפה לבין סגנון המנהיגות שלהם.

מכללת סמינר הקיבוצים

הקשר בין מגדר לקריירה בקרב אקדמאים הפונים להסבה
מקצועית
התערבות התנהגותית  -קוגניטיבית להתמודדות עם
אלימות בית ספרית במגזר הערבי
הוראת השואה במכללה :תהליכים ,הישגים ועמדות

ד"ר איזק יצחק
פרבשטיין אסתר
ד"ר אילוז דוד
ד "ר אילני בת -שבע
ד"ר סיניצקי איליה
ד"ר אלקד להמן אילנה
ד"ר בן -שלמה רחל
גאולה עמוס
ד"ר גדרון אריאלה
ד"ר ברק יהודית
ד"ר עראפת אדיבה
ד"ר וינברגר טליה
ד"ר גיל רן
ד"ר גסר דבורה
זלקוביץ ציפי
ד"ר דוניצה שמידט
סמדר
אקרמן אשר הילה
גליקמן אניה
ד"ר הגר גל
טסלר ברטה
ד"ר וינשטיין יצחק
ד"ר זך סימה
ד"ר הררי ישראל
ד"ר הררי נורית
ד"ר כץ מנחם
לשם יגאל
ד"ר מזור אביבה
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אלקאסמי ,מכללה אקדמית
לחינוך
מכללה ירושלים
תלפיות המכללה האקדמית
לחינוך
המכללה האקדמית בית ברל
המכללה האקדמית לחינוך
גורדון חיפה
מכללת לוינסקי לחינוך
אורנים  -המכללה האקדמית
לחינוך
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש
רא"מ ליפשיץ
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש
קיי באר שבע

עולם הצבעים הקדום לאור ממצא אריגים עתיקים במואה
ידע אלגברי בהוראת טרום אלגברה אצל פרחי הוראה
ומורים למתמטיקה בבית ספר יסודי לפני ואחרי התנסות
בפעילויות בלמידת הנושא
סופר ,סופרת וספרות לילדים בחינוך הקדם-יסודי
התמיינות הכנימה יוצרת העפצים עפצית כדורית על מיני
עצי אלה
פירוש חדש לתורה מכ"י וטיקן  123/3מבוא ומהדורה
ביקורתית
מי הם המורים שאנו מחנכים ?

אורנים  -המכללה האקדמית
לחינוך
מכללת סמינר הקיבוצים

השפעות של גורמי סביבה שונים על שפע ופיזור של
אורגניזמים ימיים בבית גידול חולי.
דילמות אתיות בתפקיד דיקן הסטודנטים במכללה להכשרת
מורים

מכללת סמינר הקיבוצים

תפיסותיהם של פרחי הוראה את לימודי לשון עברית
במכללה ,חשיבותם ומידת האפקטיביות שלהם בהכשרת
מורים

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש האם מלבן הוא מקבילית ?  -התמודדות עם קשיי תלמידים
המצויים בשלב האנליזה )במערכת המושגית של ואן הילה(
דוד ילין
למיין מקביליות
ההשפעה של קצב הדיווש על פרופיל חומצת החלב של
מכללת אוהלו בקצרין
רוכבי אופניים תחרותיים
המכללה לחינוך ולספורט ע"ש מסוגלות בהוראת החינוך הגופני של פרחי הוראה ושל
מתמחים בהוראה
זינמן במכון וינגייט
בדיקת מהדורות של מדרשי אגדה במאה ה :20-היבטים
אפרתה  -המכללה האקדמית
פרשניים  -מחקריים והשלכות חינוכיות ומגדריות
לחינוך
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש נשים חרדיות שהתגרשו בעקבות אלימות בן זוגן  :חוויית
האלימות ותהליך הגירושין
רא"מ ליפשיץ
גישה אינטגרטיבית בין הפרספקטיבות המערכתית -
מכללת סמינר הקיבוצים
משפחתית והאינדיבידואלית -דינאמית לייעוץ וטיפול
במשפחה
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ד"ר מילר ארז
ד"ר פליישמן עמוס
פרופ' נאמן גידי
ד"ר נחמני גפני אמונה
הרב נחשון קופרמן
אברהם
ד"ר עבאדי רחל
ד"ר לב-ארי לילך
ד"ר פוירשטיין מירה
ד"ר קרניאלי מירה
ד"ר פלביאן היידי
ד"ר תוסיה  -כהן בטי
פרופ' פרסקו ברברה
פרופ' כפיר דרורה
ד"ר וגנר טילי
ד"ר קוטשר בלהה
צור אילה
ד"ר קרמר -מור דניאלה
ד"ר קורלנד חנה
ד"ר רסיסי ניר
ד"ר קליימן שרה
ליברמן יעקב
ד"ר קלעי פורייה
ד"ר קצף עדה
ד"ר רגב דפנה
פרופ' רייטר שונית
ד"ר רובין אסנת
ד"ר רום אניטה
ד"ר בקר עדה
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אחוה  -המכללה האקדמית
לחינוך

סיפורי חיים של מבוגרים עם ADHD

אורנים  -המכללה האקדמית
לחינוך
אורנים  -המכללה האקדמית
לחינוך
מכללה ירושלים

התחדשות לאחר שריפה של יער אורן ירושלים :ניתוח של
פיזור הגנוטיפים במרחב ,לפני ואחרי השריפה
מצבות כמקור מידע היסטורי )מצבות מסוביינייה יז'יורי,
פולין(
מצוות מבוארות בחומש דברים לשיטת הרמב"ן

מכללת לוינסקי לחינוך

תפיסות מנהיגות ומעורבות חברתית השפעת הפעילות
ההתנדבותית על סטודנטים בתכנית מצוינים להוראה
תפיסות מנהיגות ומעורבות חברתית השפעת הפעילות
ההתנדבותית על סטודנטים בתכנית מצוינים להוראה
הוראה-למידה מאתגרת בהכשרת מורים

אורנים  -המכללה האקדמית
לחינוך
אורנים  -המכללה האקדמית
לחינוך
אחוה  -המכללה האקדמית
לחינוך
המכללה האקדמית בית ברל

מיפוי מרכיבי תפקיד המדריך הפדגוגי במסלולי הכשרת
מורים והגדרתם ,בעזרת חקר נקודת המבט של המדריכים
הפדגוגים ותלמידיהם
הכשרת אקדמאים כמודל להכשרת מורים

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש טיפול וקידום התלמיד המתקשה במתמטיקה במסגרת
"הרגילה" של בית הספר היסודי :אפשרי ? כיצד ?
דוד ילין
תכנית התואר השני ) ( M.Ed.בייעוץ חינוכי באורנים -
אורנים  -המכללה האקדמית
המכללה האקדמית לחינוך :מחקר מעקב אחר סטודנטים
לחינוך
לייעוץ ובוגרי התכנית המועסקים כיועצים בפועל
תפיסת החזון החינוכי של מכללה להכשרת מורים בעיני
אורנים  -המכללה האקדמית
חברי הסגל והסטודנטים
לחינוך
אורנים  -המכללה האקדמית
לחינוך

הערכה מעצבת של פעילות מרכז הלמידה "מעיין"

מאפייני משתמש קצה שבע רצון ממערכות מידע בבתי -
מכללת לוינסקי
הספר
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש הכשרת המורים בחיבור-בעיות בקונטקסט האתנומתמטי
כדרך להתמודדות עם תמורות המחר בחינוך המתמטי
קיי באר שבע
ההשפעות של סיוע אינטנסיבי בתחומי ריפוי בעיסוק,
מכללת סכנין להכשרת עובדי
תקשורת ותרפיות על איכות חייהם ותפקודם של תלמידים
הוראה
מכיתות מקדמות
השפעת אקלים ביה"ס על התפיסה העצמית המקצועית של
תלפיות המכללה האקדמית
היועץ
לחינוך
הקשר בין שימור השפה הרוסית על ידי הורים לבין
מכללת סמינר הקיבוצים
התפתחות השפה העברית והיכולות החברתיות אצל ילדיהם
בני 6-4
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