
נבדקיםפרטים ליצירת קשרשם הפונהכותרת המחקרמספר בקשה

תחום מחקר 

עיקרי

11123

גורמים פסיכוסוציאליים לתזונה ולאורח חיים בריא אצל ילדים 

רגשי חברתיט-זשולמית קרייטלרומתבגרים

ט-זr_sagee@netvision.net.ilרחל שגיא'בכיתות ז""  Let's Talk-הערכת תכנית 11110

הוראה , קוגניציה

ולמידה

אקלים בית ספריב"י-ארוני מנחםהטמעת למידה מבוססת פרוייקטים בעיר חולון11137

11144

: וחברתיים של חברות הצוות בגן, רגשיים, מאפיינים פסיכולוגיים

אישי והחינוכי בין נשות הצוות בגן -הקשר לאיכות הדיאלוג הבין

רגשי חברתימורים משה פולטורקולאקלים הגן

רגשיב"י-אליאת הלפמןפיתוח חוסן בקרב תלמידים במערכת החינוך11151

רגשי חברתיה-אכנרת משגבהתפתחות ערכים בגיל הילדות11130

11107

החלטת ההורים על פניה לאבחון וטיפול תרופתי בילדיהם 

אמאל שחאדה שיניהמאובחנים עם הפרעות קשב וריכוז

הורים 

לקויות למידהומורים

רגשי חברתיי-וricardo@tau.ac.ilריקרדו טרשבחינת כלי להערכת מיומנויות חברתיות רגשיות11135

11108

הקנית מיומנויות עבודת צוות לתלמידי בית ספר יסודי דרך תכנות 

קוגניציה והוראהדrinatros@technion.ac.ilרינת רוזנברגקימהבזוגות

רינה צביאלרובוטיקה כמנוף להקניית חשיבה טכנולוגית ולמידה ערכית בגיל הרך10988

גני ילדים 

טכנולוגיה בחינוךוכיתות א

11068

Boys will be boys, Girls will be girls? How peer group, 

gender and center-periphery factors shape Israeli 

adolescents’ science capitalרביטל דואקrevitalduek@gmail.comב"י-ט

הוראת מדעים 

וטכנולוגיה

לחיצה על שם המחקר תביא לפתיחת התקציר- במקרים בהם הוגש תקציר לפרסום

הארכה של היתר קיים/בקשות לשינוי

פניות להתרים חדשים

https://drive.google.com/open?id=1y94Ms1d3y9pGxNR3TmUfXuPXL4ufPSjf
https://drive.google.com/open?id=1y94Ms1d3y9pGxNR3TmUfXuPXL4ufPSjf
https://drive.google.com/open?id=1y94Ms1d3y9pGxNR3TmUfXuPXL4ufPSjf
mailto:r_sagee@netvision.net.il
mailto:revitalduek@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/14RiGp_ENYuL8o2rQ7sO3-2uYsBro1WPt/view
https://drive.google.com/file/d/1FR8AhWop0k_c7CpvtHCU213u8zt3Sdnk/view
https://drive.google.com/file/d/1FXSd-Cxscw8EpmRpuepvdLksF8p_0yZK/view
https://drive.google.com/file/d/1y94Ms1d3y9pGxNR3TmUfXuPXL4ufPSjf/view


11104

תחומי עבור תלמידים -פרויקט חינוכי רב? מאיפה מגיע האוכל

תזונהי-וקרן דליותבחטיבות הביניים

עפר פינרמןפתרון מבוכים ביחידים ובקבוצות11091

ofer.feinerman@weizman

n.ac.ilהוראת מדעיםב"י-ד

11117

השפעת שקפים צבעוניים על שטף הקריאה בקרב תלמידים 

אוריינותדנעמי לאלזרהמתקשים בעיבוד חזותי

11133

עידוד סגירת מכשירים צורכי חשמל , קידום צריכה יעילה של אנרגיה

 נירית פריאנטהבסוף יום הלימודים על ידי מורים

חברי צוות 

מנהל חינוךחינוכי

רגשיב"י-זנועה טולמןפציעה עצמית ללא כוונה אובדנית בקרב בני נוער10858

שימושי  אינטרנטב"י-אמיטל אמזלגילדים דיגיטליים11087

רגשי חברתיגן ילדיםלירון גולדברגמחקר ריפל11075

11006

בני עולים וילידי ישראל ללא , נטילת סיכונים  בקרב בני נוער עולים

רגשי חברתיב"י-זליאת יכניץרקע של עליה

חינוך מיוחדו-אcarmit.altman@biu.ac.ilכרמית אלטמןאוצר מילים רצפטיבי לאורך החיים11071

10929

אסטרטגיות הוראת תוכן בעברית של מורים דוברי רוסית לעומת 

במטרה לתווך על הפער הלשוני של , מורים שאינם דוברי רוסית

אוריינותמוריםיעל הולאןה"תלמידי נעל

11027

ייחוד בקרב מתבגרים עם -היפרדות/אינדיבידואציה -תהליכי ספרציה

רגשי חברתיב"י-זטל רגבמנבאים והשלכות : ADHDוללא תסמיני 

11007

" התרומה של מיפוי כפיגום למיזוג מקורות מידע: למפות את המיזוג  

קוגניציהידנה טלסבירעבודת תזה, "מרובים

טכנולוגיה בחינוךב-אgoren@gorengordon.comגורן גורדוןפיתוח מודעות מורפולוגית באמצעות רובוטים חברתיים11093

אליעזר יריבחינוכי כדגם לפיתוח מקצועי-פסיכולוג– שיתוף פעולה גננת 11034

חברי צוות 

רגשי חברתיחינוכי

liath@ch-resilience.org.ilליאת הלפמןמדדי צוות- פיתוח חוסן בקרב תלמידים במערכת החינוך 10969

חברי צוות 

רגשי חברתיחינוכי

11001

לרווחתן הנפשית ' אינסטגרם'הקשר בין השימוש ברשת החברתית 

אביה בן ארישל נערות בישראל

aviabenari1@gmail.com

רגשי חברתיא"י-ט
(ירוק)מסלול מהיר - פניות להתרים חדשים

11140

זיהוי מוקדם של : בריאות הנפש של תלמידים מתבגרים בישראל

והמשך הטיפול , מצוקות והפרעות נפשיות על ידי צוות בית הספר

shlomy.az@gmail.comשלומי אזנקוט.בהן

חברי צוות 

רגשי חברתיחינוכי

mailto:liath@ch-resilience.org.il
mailto:aviabenari1@gmail.com
mailto:shlomy.az@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1zc74zR3JsjagKqqbX76qFX6Z8CVlgfKR/view
https://drive.google.com/file/d/12VWlYMjTuB4tc_i6qmYmWS7TCY0Srm4n/view
https://drive.google.com/file/d/1z-IaA27lk0QkmPqVcyBhYtN3EUjtNDT7/view
https://drive.google.com/file/d/18cBMGxF9x56ysVvGthyjYdciAKMvWurw/view
https://drive.google.com/file/d/1oMYvGIHHITy-HpiLpam3FESSjiL-Me5C/view
https://drive.google.com/file/d/1zzWWRLl_NS1szoMn-xf7oD9YKxI7ZVFN/view


11129

תהליכי הסתגלות ואיכות החיים בקרב משפחות לילדים עם וללא 

זית-ענת זיידמן)לקויות התפתחותיות 

anatzaidman@tauex.tau.

ac.ilרגשי חברתיהורים

anatgi@jdc.orgענת גלעדנשירת תלמידים באוכלוסייה הבדואית בנגב11116

חברי צוות 

מינהל חינוךחינוכי

11124

הבדלי מגדר בהשפעת אקלים כיתה וסגנונות למידה על הישגים ועל 

מתמטיקהט-העזרי סקיטלעמדות כלפי מתמטיקה

11115

תמיכה חברתית ודחק אימהי כמסבירים בריאות ואיכות , ביצוע עיסוקי

רגשי חברתיהוריםfisha37@gmail.comעדי אביב(ASD)חיים בקרב אימהֹות לילדים עם אוטיזם 

11128

היבטים משפחתיים : דפוסי שימוש ותלות באינטרנט בקרב מתבגרים

שימושי אינטרנטט-דsapir.wba@gmail.comספיר אייגרוחברתיים

yael.kimhi@levinsky.ac.ilיעל קמחיפרקטיקות להכשרת מורים מיטבית: הכלה והשתלבות בחינוך הרגיל11088

חברי צוות 

מנהל חינוכיחינוכי

11153

משמעות באינטראקציות בין דימוי לטקסט  והשפעתה על חשיבה -רב

אוריינותיveredheruti@gmail.comורד חרותייצירתית

11166

A comparison of the relationships between burnout, 

emotional labour and caring amongst ETGAR homeroom 

and disciplinary teachers.הוראה ולמידהמוריםגורגי דויס

11155

מהות הקשר של תפקודי המטה זיכרון לתפקודי זיכרון 

רטרוספקטיביים ופרוספקטיביים בקרב תלמידים חרשים שהם 

חינוך מיוחדב"י-גoshraton1@gmail.comאושרת אוןמסמנים לעומת תלמידים חרשים אוראליים עם שתל קוכלארי

(בימים)משך טיפול ממוצע 

בקשות 

הארכה/לשינוי

 של היתר 

14קיים

פניות 

להתרים 

58חדשים

פניות 

להתרים 

- חדשים

מסלול מהיר 

12(ירוק)

mailto:anatgi@jdc.org
mailto:yael.kimhi@levinsky.ac.il
https://drive.google.com/file/d/1GzmSkMTLrFKTFI6dcBaIX9vzNbSkslEw/view
https://drive.google.com/file/d/10VgzR7kqTAq5KehFs4n_ewa3vCwZgJGe/view
https://drive.google.com/file/d/1S89TU9eKHYQUzQ5RopjaZ8aU0VIhfDkA/view
https://drive.google.com/file/d/14ZfYqLywTEsEUHw6Dk3_eKWt3w4UUX1P/view
https://drive.google.com/file/d/1zVd6Njq_nmmBJEoj6jZ_DNGzLgQfQ300/view
https://drive.google.com/open?id=1bzmQ9ytx8cTZnmU0N_fKNYOlTA-QdLR0
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