
 תש"פ -מענקי מחקר 

 נושא המחקר שם החוקר/ת

 "חזונות עמרם" מקומראן (באנגלית) ליאורה גולדמן

תערוכת יחיד במוזיאון הפתוח בתפן והוצאת ספר מקיף על פועלי בשדה  כהן-רותי הלביץ
 שנות יצירה 30האמנות בארץ ובחו"ל במהלך 

 
 

 שיתופי פעולה באמנות דוד וקשטיין

 ערבים בבתי ספר יהודיים: אתגרים ודרכי השתלבות מורים רבאח חלבי

 שירה תחת דיכוי במשטר הקומוניסטי משה יצחקי

 :Contemporary Jewish Communities in Three European Cities לילך לב ארי
Challenges of Integration, Acculturation and Ethnic Identity 

 הגירה, מפות תפיסתיותגדרות גבול, מסלולי  ארנון מדזיני

 1959ביקור יגאל אלון בהודו,  –דיפלומטיה לא רשמית  אהוד מנור

 לשוני-חינוך ילדים בהקשר רב מילה שוורץ

ומשתפים  סטודנטים ישראלים, פלסטינים וגרמנים מתעדים "השומע" אוהד אופז
 יוזם מפעל סרטי העדות לשואה -עדויות בהשראת גישתו של דורי לאוב 

א. הוראת נסיך כאמצעי לחינוך "בני המלך": חינוך , פדגוגיה והתאמה  סלמה-אטינגר אילת
 לקהל היעד בספר "בן המלך והנזיר" לאברהם אבן חסדאי         

 
ב. בין שעשוע היתולי לסטירה פוליטית על ההנהגה היהודית: עיון 

 ב'ספר תחכמוני' ליהודה אלחריזי.    12-13במחברות 
 

לעם' והנגשתה לקהל הקוראים ב'ספר המבקש' לשם טוב  ג. 'פילוסופיה
 פלקירה.

האינטראקציה בין התקשרות ועזרה פסיכולוגית הניתנת לקשישים  יעיש-נורית גור
 מאושפזים והקשר שלה לרמות דיכאון

 דמות המורה בספרות העברית מלאך-נעמי דה

 שפות נוספות: רכישה והוראה דבורה דובינר

 פגיעות מיניות בילדים ונוער במרחב המקוון כהן-מיכל דולב

 מחקר משווה –ליברלי בישראל -א. חרדים ופלסטינים בשוק העבודה הניאו לי כהנר
 

 ליבראלית-ב. מדיניות שילוב חרדים בשוק העבודה במציאות ניאו
 

 חווית ההתמודדות של אנשי חינוך בעת ליווי תלמידים לאחר אובדן הורה ענבר לבקוביץ



 הצקה והצקה מקוונת בהקשר רב תרבותי לפלר-לפידותנעם 

מאפיינים של עקרונות  –מחקר פעולה שיתופי של מורים מנוסים למדעים  שירלי מידז'נסקי
 קוגניטיבי והתפתחות מקצועית-עיצוב, ידע מטה

התרומה של שיח מבוסס צילום עצמי בוידאו, כמנוף להתפתחות "ידע  רותי סגל
 מורים למתמטיקה החוקרים את עבודתםמתמטי להוראה" של 

 
 השפעת שינויי האקלים על אגם הכינרת מקלר -ורדית פיק 

 כלי דידקטי ליישום פדגוגיה הומניסטית –"התכתבות עם הפרופסור"  אנה פרוסק

עודי: סרטי סטודנטים/יות מהחוג לתקשורת כמפגש ידיאלוג דרך קולנוע ת אריאל פרידמן
 רב תרבותי

), בעל הספר "מי 1854-1801תורת רבי מרדכי ליינער, הרבי מאיזביצא ( ישראל קורן
 )19השילוח" (חסידות פולין, 

 "חילופי משמרות בעבודת הפולחן –לכוהנים  מנזירים" מיכה רואי

 תשישות חמלה, מסוגלות מקצועית יועצים חינוכיים, לחץ וטראומה, הורות. צמרת ריקון

 התמכרות להוראה שי שפיר

מהדורה ביקורתית של קטע מתרגומו של ר' יוסף קמחי לתורת חובות  .א אוירבך ברק
 הלבבות (עריכת המאמר, אנגלית); 

 
תיבון לספר תורת חובות -עיון בעדי הנוסח לתרגומו של ר' יהודה אבן .ב

 הלבבות (עריכת המאמר, אנגלית)
לבעלים מוסלמים חוויית האימהות של נשים יהודיות ישראליות הנשואות  שלומית אורין

 ישראלים

 התמודדות של מנהלות מעונות יום בישראל.   .א סיגל אחיטוב
 

 ב. תפיסות אימהּות של אימהות לילדים בגיל הרך על הרצף האוטיסטי
 בין חינוך ממלכתי לחינוך פדרטיבי? קובי אסולין

 אתי גורדון גינזבורג
Child-Women, Erotic Love and the Gothic Effect of LM Alcott’s 
“A Marble Woman: or, The Mysterious Model” 

 סטלה גידלביץ
Desired SRL scaffolds with graduated fading conditions:  
"Faded-ahead" vs. "Faded-back" to enhance SRL for 
mathematical sense making 

) MEdלתואר שני ( ידי סטודנטים-אתיקה במחקרים המבוצעים על ניבי גל אריאלי
 במכללות להכשרת מורים

חינוך אזרחי בחינוך החברתי, סוגיות במגדר וחינוך בקרב שייטות  הלל וורמן
 מקצועיות הבוחרות באורח חיים של מסעות ימיים ממושכים



 מירית רחמים
Patterns and Styles of mentor`s talk in learning community 

 וחשיבה בקרב לומדים עם הפרעות למידהתפקודי למידה  עדי ארבל

 פרחים כמפתחות זיכרון במקראות הלימוד אושרי זיגלבוים 

 Bedouin nomadism in the Negev desert southern Israel before אליעזר אשכנזי
1948 in light of geographical and archeological characteristics 

לאמנות אותה אנו מכשירים  בחוג לאמנות על רקע מגמות מיהי המורה  טל גיל שוורצברג
 ?21עכשוויות בהדרכה הפדגוגית באמנות  ולאור מיומנויות המאה ה 

הסבל, העצב והמוות בשירתו של חלוץ השירה הערבית המודרנית  סמיר חאג'
 )1971-1923המשורר הפלסטיני תאופיק צ'איע' (

 התמכרות להוראה עירית חוף נהור

 הכשרת מורים להוראת נושאים גיאופוליטיים טל יער

 הקשר בין שימוש במדיה לבין שינה של ילדים בגיל הרך דינה כהן

פיתוח מדד ליחסים רב תרבותיים שיאפשר הבנה טובה יותר של היחסים  מיקי מוטולה
 בין הקבוצות השונות בקמפוס וניסוח מדיניות מטיבה

 טקסים וחגים בגיל הרך בישראל   א. שולמית מנצורה
 

 ב. טקסי ימי זיכרון בגנים בישראל 
 

 ג.  פרספקטיבות של ילדים על ימי הולדת
 רגיש תרבות –מודל לטיפול קבוצתי  גייל סוסקין

בהכשרת  3 –אפקטיביות השימוש בכלי הערכה לאיכות מעון איטרס  אפי סטולרסקי
 סטודנטים לגיל הרך

טכנולוגיות למידה בהוראה בכלל ובהוראה גבוהה. התמקדות: פתרון בעיות  תקוה עובדיה
 מתמטיות באופן שיתופי באמצעות כלי טכנולוגי.

מאפיינים, מניעים, אתגרים וכיצד הם  -לומדי מדעים בני הגיל השלישי רונית קלוסקה
 נתרמים מהלמידה?

האחר בגרמניה: תובנות חווית המפגש של פרחי הוראה יהודים וערבים עם  רחל רביד
 לגבי הזהות האישית והתרבותית

 רשמים בעקבות המשורר פרננדו פסואה -אמן -ספר חובב רשלבך

תיווך הוראתי כגורם ממתן התנהגויות אלימות כתוצאה מצפייה בטלוויזיה  יעל שני
 בגיל הרך



וילדי גן לבין  הקשר בין משך השימוש במכשירים דיגטליים בקרב אמהות סמדר דולב
 איכות הקשר בינהם

 מדדי הצלחה לחינוך הביוספרי במועצה האזורית מגידו מוקי גרוס

 STEMפיתוח מקצוע של מורים בתחומי  מיכל נחשון

השפעה של שיח סוקראטי מלווה למידה פעילה על הבנייה של עקרונות  רויטל וינשטוק
 מדעיים

 "ודימויי מרחב במקרא מרחב" חנה כהן ידען

 חיותה ינון
Experiences of Meaningfulness and Meaninglessness in Israeli 
Teachers' Career Decision-Making Processes 

 תיירות משתתפת והבנייה תרבותית של זכרונות: תיירים ישראלים בפולין מיה מזור טרגרמן

 ומגמותאתגרים  -החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית מירב סלומון
 
 

 Heritage, hospitality and sustainable tourism development לורנס-נירית קורן

 


