
 

 

 
 

 ד"שמלאכתן הסתיימה בשנה"ל תשעמצטיינות הצגת עבודות גמר 

 הענקת מלגות ותעודות הצטיינות
 

  8:66. – 0:66. ||    9202.6.4   ||סיון   א"י, ישניום 

4כניסה  ||   .4בית ||    563 אולם 

 

 עבודות הגמר היחידה ל תראש, אורלי סלעד"ר  דברי פתיחה: 

 ד"ר יעל פויס, דיקנית הפקולטה ללימודים מתקדמים דברי ברכה: 

 הפקולטה ללימודים מתקדמים, הלל וורמןד"ר   דברים: 

                                                                * 

 )רשימת הדוברים בעמוד הבא( הצגה של עבודות נבחרות

תוצג  -מעט מתוך מגוון גדול  –עבודות מצטיינות מבחר  מציגיםהוסטרים תערוכה של פ

 בלובי של הפקולטה טרם האירוע ובאולם בטקס עצמו

* 
 דות הצטיינות טקס הענקת מלגות ותעו

 קבלי מלגות ההצטיינותמ ברכת

  ריינשטיין: עבודות בתחום תרבות יהודית ע"ש מרווין מלגות 

 היעברית כשפה שנייורק: -מלגות הפדרציה היהודית בניו 

 מלגות ותעודות הצטיינות 

 ;הדרהוהוראה לתלמידים ב חינוך ;תחומית במדעי הרוח-ייעוץ חינוכי; הוראת שפות; הוראה רב

 ; מוסמך בהוראה )תעודות הצטיינות(הוראת המדעים ;ניהול וארגון מערכות חינוך

 

 יפורסמו על גבי לוחות המודעותמקבלים שמות ה

* 

 השתתפותכם חשובה -ים צרסטודנטים ומ

 

 בברכה

 ראשי התכניות        אורלי סלעד"ר        ד"ר יעל פויס



 הצגה של עבודות נבחרות

 

 תחומית במדעי הרוח-ה רבהתכנית להורא

 ארגון הבריחה  סיפור קורות שמעון )בבקה( בקין  כפעיל-זיכרון צילומי   בקין-מרב לביא

(.948-.943) 

  פרופ' נעימה ברזלמנחה: 

 

 לחינוך והוראה של תלמידים בהדרההתכנית 

 מורים העובדים עם נוער בהדרה מעמיקים את שפת ההכלה ומקנים   שלומית לנדה

 אותה לעמיתיהם   

 מיכל ראזרד"ר מנחה: 

 

 עבודות גמר נבחרותסטודנטים מציגים 

 מעט משפע גדול של עבודות מצוינות

   תתחומי-רבהתכנית להוראה 

 מוזיאון בסביבה הבית ספרית כמשאב חינוכי : בין שימור לפיתוח ה נטע הבר
 מקרה בוחן: "בית חנקין"    

 יעל גילעתד"ר מנחה: 

 
 קולה של האם באנדרטאות לחיילים במדינת ישראל אורית לפידות

  יעל גילעתד"ר מנחה: 

 התכנית להוראת שפות

 : Teaching vocabulary in chunks to weak JH learners             ענת שוסייב

      A supplementary unit       

 אורלי סלעד"ר מנחה:  

 

 The relationship between attitudes of students from different  סמר פראג'
      ethno-linguistic communities towards the study of the English 

      language and their achievements in Arab JH schools 

 פרופ' דוד מיטלברגמנחה: 

 



  ייעוץ חינוכיהתכנית ל

 תפיסותיהם של מורים מקצועיים את עבודתם בבי"ס אולפנת גלעד דקלה יפימוב

 חני רםד"ר מנחה: 

צרכים מדות מורים מהמגזר הערבי כלפי שילובם של תלמידים בעלי ע רימא אבו חדרא
  מיוחדים בחינוך הרגיל

 לייפר-כרמית שלו מנחה:

 

   חינוך והוראה לתלמידים בהדרה

סיפורן של מתבגרות ערביות: סיפור  -תופעת ניסיונות ההתאבדות  לילא אבו ארקייה
  מקרה של בית ספר תיכון בצפון הארץ

 רביעה סאבקר ד"מנחה: 

  הנפש אצל ילדיםעם בריאות  דפוסי הורות והקשר שלהם  אסנת זורדה

 פרופ' מרואן דווירימנחה: 

   התכנית למנהיגות בחינוך

הצעה לתכנית פעולה להטמעת שילוב  התקשוב כשינוי תרבותי בבית  תמר גבריאל
 ספר שש שנתי על יסודי

 ענת שמלאד"ר מנחה: 

תהליכים רפלקטיביים שמקיימים מורים בינם לבין עצמם בנוגע לחזון  שמעת קסטוריאנו
 שלהם

 יפעת אשרתד"ר מנחה: 

   יסודי-בביה"ס העל התכנית להוראת המדעים

תפיסת המורים לביולוגיה בחטיבה העליונה את תפקידו של המבחן   אילנה סיני
 והשימוש שהם עושים בו בעבודתם

 גרשגורן-איריס וגנרד"ר מנחה: 

השוואת השפעתן של עבודות חקר מסוגים שונים במסגרת לימודי  אורית ג'יבלי
 הביולוגיה בתיכון על שיפור מיומנות החקר של התלמידים

 גוטליב-מיכל קרופניקד"ר מנחה: 

 


