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טמענקי מחקר לשנה"ל תשע"רשימת מקבלי   
 

 נושא המחקר/כתיבה  שם החוקר/ת
 אוהד אופז  .1
 

"האיש ליד מצלמת העדות" סרט תיעודי בנושא עדות וטראומה תוך 
פסיכיאטר, מתעד  -התמקדות בסיפורו ורעיונותיו של דורי לאוב  

 וחוקר עדויות שואה, ממייסדי ארכיון העדויות הראשון
 אילה צור .2
 

דברים שרואים מכאן לא רואים משם: חזון בית ספרי של אנשי חינוך 
 העובדים באופן ישיר ועקיף עם נוער בסיכון

 Didactic strategies for effective learning in The King's • אילת אטינגר .3
Son and the Ascetic by Ibn Ḥasdai  

• The preaching rooster and the miser king – a 
comparative view at two gates in Al-Harizi’s Book of 
Tahkemoni 

ספרות הפרוזה העברית בימי הביניים (תכנית עבודה שלי  •
 ).2019-2020לשנים 

תפיסות של מורים למתמטיקה אודות הפוטנציאל הלימודי של הכלי  אנה פרוסק .4
 הדידקטי "הצגת פתרון מתמטי לדמויות שונות"

 עמדות סטודנטים כלפי השידור הציבורי פרידמןאריאל  .5
 

 פייני היישוב הבדווי בגליל מאמחקר המשך:   ארנון מדזיני .6
 

 Negotiating Multilingual Writer Identity and Writing Skills דבורה דובינר .7
among Non-native English-Speaker Teachers (NNESTs) 
by means of Intrapersonal Dialogic Reflections 

 Towards Global Jewish Peoplehood:  What Can We דוד מיטלברג  .8
Learn from Jewish community studies Around the World 

 הלל וורמן .9
 

 הסיפור של הדרה וחינוך השתלבותן של נשים בענף השייט העולמי:

 Job, Career or Calling?: Exploring work orientations חיותה ינון .10
among Israeli teachers 

המדיניות הקרקעית של הקק"ל כלפי האזרחים  :המשךמחקר  יאיר בוימל .11
 הערבים, בישראל
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 יעל גילעת .12
 

 (באנגלית) בישראל" 80אמנות צעירה בשנות ה -"דור המפנה •
מחקר על סיפור חייהן ויצירתן של נשים שהתייתמו בנסיבות  •

 צבאיות בישראל.

 יעל פויס .13
 

 הוראת ספרות בבתי ספר בישראל
 

 על אימהות ודחייה חברתית בין בנות פינק-יפעת אשרת .14
 

 לי כהנר .15
 

הקהילות החרדיות מודרניות  אומדן מספרי לתהליכי המודרניזציה 
 בחברה החרדית

 "חוכמת שיר השירים: צורה ותוכן" מיכה רואי .16
 

 בריונות ברשת כלפי מורים בישראל כהן-מיכל דולב .17

למידת עמיתים אצל מתכשרים להוראה בקורס  -הוראת עמיתים נחשון מיכל .18
 "הוראת ביולוגיה במעבדה"

 catalysts and barriers to staff responsivity towards מעין שלו .19
students with significant intellectual and developmental 
disabilities 

 1947 – 1934החּוָלה המפעל ההתיישבותי בצפון עמק  נועה ציון .20

סימפטומים דיכאוניים ותמיכה רגשית מבני משפחה וחברים  יעיש-נורית גור .21
למבוגרים בעת אשפוז בבית חולים: התפקיד הממתן של דפוסי 

 התקשרות

 מעורבות הורים בחברה החרדית תורן-נורית קפלן .22

-רב תרבותי: הערכת הבדלים-הצקה והצקה מקוונת בהקשר רב לפלר-נעם לפידות .23
 תרבותיים במניעים לפעולות תגמול להצקה

במסגרת השתתפות במחקר על הוראת הספרות, עזרה בתרגום של  מלאך-נעמי דה .24
 תכנית הלימודים בספרות בערבית
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זהותן של מנהלות מעון בתוך תהליך  –"לזרוע את זרעי הקהילה"  סיגל אחיטוב .25
 שינוי

גננות חינוך מיוחד לגבי ילדים הקשר בין התפיסות והייצוגים של  סמדר דולב .26
המתחנכים בגניהן לבין יכולות הוויסות העצמי, בעיות ההתנהגות, 

 והתפקוד החברתי של הילדים
המפגש בין התיאוריה האדלריאנית והגישה של הויסות העצמי:  עינת ליכטינגר .27

 הנחית משולבת בקבוצת הורים

המבוסס על פרקטיקה   pre-serviceמודל חינוכי  בהכשרת גננות  נהור-עירית חוף .28
של תנועה בטבע כאסטרטגיה לשיפור היכולות הקוגניטיביות 

 וההתנהגותיות בקרב ילדים בעלי צרכים מיוחדים. 
 עמירם אזוב  .29

 
 חזית הדרום במלחמת יום הכיפורים

 כולנו זקוקים לחסד: תשישות חמלה בקרב אנשי חינוך ענבר לבקוביץ .30

 His mother kept bringing him and he ate": How does" • ענת ישראלי .31
feminist exegesis contribute to the study of Talmudic 
literature?  

• The Four Matriarchs – On the midrashic depiction of 
the Jewish foremothers  

 ענת קלמר .32
 

 למתמטיקהסביבה לקידום ידע של מורים  -בניית קורס מווק 

בית ספרי כמקדם תפיסה ביוספרית -מקומו של החינוך הפורמלי פז אלניר .33
 בקהילה

(נעימה ברזל  קבוצת מחקר .34
 ואנשי סגל נוספים)

 "על הזיכרון וחבליו"

 קובי אסולין .35
 

 השלמת כתיבת ספר בנושא חופש הביטוי במרחבים חינוכיים.  •
כתיבת מאמר בנושא היסודות הרומנטיים במפעל ההתנחלות,  •

 ניתוח טקסטים   
 רבאח חלבי .36

 
התמודדות מורי האזרחות  - המשך המחקר בנושא: בין הפטיש לסדן

 בבתי הספרי הערביים עם לימוד מקצוע האזרחות

  הוראת המדעים לגיל השלישי רונית קלוסקה .37

מתמטיות בכיתה על הרחבה השפעת שילובם של הבזקי חדשות  רותי סגל .38
 והעמקת ידע מתמטי להוראה של מורים למתמטיקה

 פרספקטיבות של גננות ושל ילדי גן על טקסים בגן הילדים  שולמית מנצורה .39
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מעגלי מחקר פעולה שיתופי של מורים ותיקים הלומדים לתואר שני  שירלי מידז'נסקי .40
ת לשדה תובנו -בחינוך מדעי ומתמטי במכללה אקדמית לחינוך 

 החינוך ולאקדמיה
שמירת הצניעות: דרכי ההתמודדות של נשים יהודיות ישראליות  שלומית אורין .41

 ישראלים עם ערך הצניעות-שנשואות לגברים ערבים

מורים מחברים ומעצבים בעיות ומשימות מתמטיות (עם ובלי כלי  תקוה עובדיה .42
 טכנולוגי) בהתאם לצרכי ההוראה והלמידה

 
 
 
 


	נושא המחקר/כתיבה 

