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  מענקי מחקר לשנה"ל תשע"ז

 
 נושא המחקר/כתיבה  שם החוקר/ת

ניבוי קשיים בהבנת הנקרא בכיתה ד' בגיל הגן בקרב ילדים דוברי ערבית  בהאא מח'ול .1
 אם-כשפת

 צילום, פסיכואנליטיקה, פוליטיקה וחברה, ליבת עבודתה של מיכל היימן  גליה בר אור .2

 A Salutogenic View of Teacher Attrition: Career Stories of Israeli חיותה ינון .3
Teachers who Left Teaching 

 יצירתיות מתמטית של תלמידים מבעד לעיני פרחי הוראה זמיר-חנה לב .4

 המדיניות הקרקעית של הקק"ל כלפי האזרחים הערבים, בישראל יאיר בוימל .5
 

 80-אמנות צעירה בשנות ה -התפנות להפקה של הספר "דור המפנה יעל גילעת .6
בישראל, שאושר לפרסום על ידי המכון לחקר ישראל והציונות, שדה בוקר, 

 אוניברסיטת בן גוריון 
כתיבת מונוגרפיה על טקסטים בארמית מקומראן, המכונים "חזונות עמרם"  ליאורה גולדמן .7

)4Q543-547, 549: 4QVisions of Amram( 
) בספר Imitatio Dei"ביטויים מפורשים ובלתי מפורשים לרעיון חיקוי האל ( מיכה רואי .8

 כו)" -הקדושה (ויק' יז
למידת עמיתים אצל מתכשרים להוראה בקורס "הוראת  -הוראת עמיתים מיכל נחשון .9

 ביולוגיה במעבדה" 
 עקרונות ותהליכים המקדמים חוסן קהילתי  מירב סלומון אבן חן .10

 
 1947 – 1934המפעל ההתיישבותי בצפון עמק החּוָלה  נועה ציון .11

הקשר בין סגנון ההתקשרות של אימהות לבין תהליכי עיבוד מידע לנוכח  יעיש-נורית גור .12
 סיטואציות המערבות מצוקה אפשרית של ילדן

 –תפיסות מורים ומנהלים את עבודת ההוראה על הציר אקולטורציה  אריאלי-ניבי גל .13
 זציה: מבט אמפירי על ההבניה המושגית של צבי לם סוציאלי

 הפרטת החינוך הממלכתי לערכי הציונות בישראל  ניר רסיסי .14

עמדות מורי מורים בהוראת סוגיית 'האחר' במקרא בגיל הרך (משותף עם  סיגל אחיטוב .15
 שלומית מנצורה)

 פיתוח שאלון  –הערכה עצמית של חשיבה רפלקטיבית  סטלה גידלביץ .16
 



2 
 

הקשר בין ייצוגים של גננות לגבי עבודתן בגן לבין מספר הילדים בגן, יחס  סמדר דולב .17
מספר אנשי צוות למספר הילדים, המצוקה הנפשית ורמת השחיקה של 

 הגננת 
 לשונית -הרישוי של כלי רכב כתרבות חומרית רב-"כחומר ביד היוצר": לוחית עירית זאבי .18

 ה לגבי הערכת יצירתיות במתמטיקהתפיסות פרחי הורא ויינברג-ענת לבב .19

 השתלבות סטודנטיות ערביות שלומדות לתואר שני במכללת  אורנים  רבאח חלבי .20

השפעת מעורבות הורים בחיי בית הספר על הישגיהם הלימודיים של  סאבק-רביעה חסיסי .21
 תלמידים בחברה הדרוזית 

שירת חנה, מעגלי פרשנות בספר שמואל נסיעה לכנס להרצאה בכמה כיווני  רות דנינו ליכטנשטיין .22
 חקירה בתחום מקרא 

 אישיים במסגרת הכיתה ותפקוד בית ספרי-יחסים בין רות שנרך .23
 בקרב מתבגרים בסכנת כישלון ונשירה

 
 התפתחותן של קהילות מורים לומדות למתמטיקה  רותי סגל .24

 התפתחות זהות של פרחי הוראה  לחינוך מיוחד בגיל הרך  רחל רביד .25

 היבטים רב תרבותיים והתפתחותיים בחקר טקסים בילדות המוקדמות שולמית מנצורה .26

 –ישראלים -חווית ההורות של אימהות יהודיות שנשואות לאבות ערבים שולמית אוריין .27
 יחסים, התמודדויות, והתפתחות 

 Teachers as learners - Are they self-directed? Teaching teachers שרה קליימן .28
the meaning of self-directed learning through self-experience 

ולא מצטיינים מורים  -התפתחות זהות מקצועית של סטודנטים מצטיינים תקוה עובדיה .29
 M.Edלמתמטיקה תוך כדי שנות לימוד בתוכנית המעניקה תואר שני 

  בהוראת מתמטיקה
 

 על פי תנאי ההעסקה וטבלאות השכר של משה"ח ת/העובדפרופסור/ מרצה בכיר א' בעל/ת דרגת 
 נושא המחקר/כתיבה  שם החוקר/ת

 מאפייני התיישבות הבדואים בגליל ארנון מדזיני .1

קליני של הורים והשלכותיו על החיים האישיים והבחירה -דיכאון תת מור-דניאלה קרמר .2
 המקצועית של סטודנטים לפסיכולוגיה ופסיכותרפיה
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