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10903

ך בחינוך הממלכתי הדתי "הוראת התנ

בין השקפות עולם :העל יסודי בישראל

דתיות ובין תפיסות פדגוגיות
הותר

10961

השפעת המדיה האלקטרונית והדיגיטלית 

על ההתפתחות של ילדים בגיל הרך
הותר

10959

השפעת פעילות גופנית במים על תחושת 

כאב בקרב ילדים עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית קשה עד עמוקה ומוגבלויות 

הותרמיכל ניסים.מורכבות

michal.beren@gmail.c

om

https://drive.google.co

m/file/d/19E3uwtcbxkg

XmDRXJbOc41yvKL6

sxkzN/view?usp=shari

ng

10966

תרומת השיח בעת קריאה חוזרת של 

, ספר בקבוצה קטנה להבנת רגשות

הותראמפתיה של ילדי גן

11019

-נשים ערביות בישראל ומקצועות מדעיים

הזדמנויות וחסמים: טכנולוגיים
הותר

11015

לומדים להעריך ולמזג מקורות מידע 

הותרמרובים

11025

הקשר בין שפה  ויכולות מתמטיות בקרב 

ילדים חירשים וכבדי שמיעה בגיל הרך 

הותרבהשוואה לילדים שומעים

11042

תפיסתם של תלמידים וצוות בית הספר 

המלמדים ולומדים בכיתה רב גילית את 

הערכה -למידה-תהליכי הוראה

-המסורתיים בהשוואה לתהליכי הוראה

.הערכה של הוראת עמיתים-למידה
adiv.gal@smkb.ac.ilהותראדיב גל

https://drive.google.co

m/file/d/1kLII7Ucc0S3

YPa31UKyv3avtg5DfB

0HG/view?usp=sharin

g
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11055

תפקיד הנהלת בתי הספר בקידום 

שותפות קהילתית בבתי ספר ערביים 

פטור מהיתרקשיים והצעות פיתוח: באזור באר שבע 

11058

עבודה יצירתית בקבוצות קטנות בכיתת 

המוזיקה
הותרשושן שמואלוף

shoshan76@gmail.co

m

https://drive.google.co

m/file/d/1CG5dq-

cvtfKmWuqNLB6My9S

PyhGFFycE/view?usp

11046

"טק להוראה-מהיי"מחקר הערכה לתכנית 

פטור מהיתרעינת גוברמן

yafitsamra@gmail.co

m

https://drive.google.co

m/file/d/1iTX4_Unvuly

s152wiXwT27vdwXdO

Zode/view?usp=sharin

11005

, שיתוף חברתי כמנבא תפקוד לימודי

התנהגותי ורגשי בקרב ילדים ערבים חולי 

פטור מהיתרסוכרת בתיווך של תמיכה חברתית

11083

השפעות סדנת קשיבות על מדדים 

הותר'ג-ו' חברתיים רגשיים בקרב ילדי כיתות ב

11094

תפקיד המורה בתהליכי חקר במוזאון 

המדע

weissda@gmail.comהותרוייס-דנה ודר

https://drive.google.co

m/file/d/1Fc7QvFfKuh

UaKpwztYuPIuiCvXBH

ZqPJ/view?usp=sharin

g

10886

מורים ותוכניות , מאפייני סטודנטים

לימודים של הנדסאי אלקטרוניקה וחשמל

shaii2508@gmail.comפטור מהיתרשי ישראלי

https://drive.google.co

m/file/d/1rBk_qKVSDal

C4rNh0OQ03rZK4NJY

V-

yL/view?usp=sharing
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11097

מרחב דוגמאות אישי כמרמז על השפעת 

סוג המשוב הניתן לתלמיד על ידי מערכת 

.הערכה אוטומטית 

פטור מהיתרלבנת מימון

livnatmaymon@gmail.

com

https://drive.google.co

m/file/d/1y4YjQKF198

cyN64K13N5slFc3zcZ

JEbM/view?usp=shari

ng

11059

חקר הטמעת רובוטים חברתיים כעוזרי 

הוראה בבתי ספר

פטור מהיתרגורן גורדון

goren@gorengordon.

com

https://drive.google.co

m/file/d/1h6_e3SO2Fq

Hcwkcq_iX3y7u3Nz4B

1DI6/view?usp=sharin

g

11052

יכולת מרחבית של ילדים בגילאי הגן כפי 

שהיא באה לידי ביטוי במהלך בנייתם של 

הותרממדיים מאבני לגו- מבנים תלת

10958

בדיקת שביעות רצונם של ילדים עם 

שיתוק מוחין מסד אורטופדי שהודפס 

הותרסיגל פורטנוי.במדפסת תלת ממדית

portnoys@tauex.tau.a

c.il

https://drive.google.co

m/file/d/1MSTTNegQJ

Dx94DnMgK1rlvF5MIB

ILuB4/view?usp=shari

11009

תחושת שייכות וחוויות בית ספריות , זהות

בקרב נערים עולים בהשמה חוץ ביתית 

וכפרי נוער
הותרמורן סלוצקר

moranlubel@gmail.co

m

https://drive.google.co

m/file/d/1w2sbJyPOfw

FEsenJxQWsFGkC2_

VCnLHc/view?usp=sh

aring

10970
מדע אזרחי כמקדם אזרחות מרחבית

פטור מהיתר

11035

גורמים פסיכוסוציאליים לתזונה ולאורח 

הותרחיים בריא אצל ילדים ומתבגרים
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11023

פיתוח טכנולוגיה ופדגוגיה ללמידה 

שיתופית מבוססת כלי הערכה מעצבת 

במתמטיקה
פטור מהיתררותם עבדו

rotem_abdu@yahoo.c

om

https://drive.google.co

m/file/d/1CGrHoRMfQ

miAImF1rYi0Lv2zmu

WZDZLk/view?usp=sh

aring

11067

חברתית על - ההשפעה הרגשית 

-מתבגרים המשתתפים בתיאטרון פלייבק 

 חקר מקרה

הותראושרית מהצרי

oshershaer71@gmail.

com

https://drive.google.co

m/file/d/19gdHaJ4ZOq

VDTBNM6I01RwRgN

AYxiSIS/view?usp=sh

aring

10976

, מעשי- אתיקה של אכפתיות בידע האישי

של מחנכים בבית הספר היסודי 

הותרהממלכתי בישראל

10932

השפעת האקלים החינוכי על שחיקת 

פטור מהיתר.מנהלי בתי הספר במגזר הבדואי

11001

הקשר בין השימוש ברשת החברתית 

לרווחתן הנפשית של נערות ' אינסטגרם'

הותרבישראל

10962

הטמעת למידה מבוססת פרוייקטים בעיר 

חולון
ronim@holon.muni.ilהותררוני מנחם

https://drive.google.co

m/file/d/1FwXqhOd1T

MU7rfVC5NOoYHWw

eNXfCWrG/view?usp=

11021

הערכת תכנית התערבות לשיפור 

חברתיים ורגשיים , תפקודים קוגניטיביים

הותר'בקרב ילדי גן וכיתות א

lilachsm@tauex.tau.a

c.il

11101

פיתוח חוסן בקרב תלמידים במערכת 

הותרהחינוך

liath@ch-

resilience.org.il

11080

לשוניים -יכולות שפתיות בקרב ילדים דו

פטור מהיתר'ג-'לשוניים בכיתות ב-לעומת ילדים חד

julia.reznick@gmail.c

om

https://drive.google.com/file/d/1CGrHoRMfQmiAImF1rYi0Lv2zmuWZDZLk/view?usp=sharing
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10944

התנהגות מילולית ובלתי מילולית של 

מורים בחטיבות הביניים בישראל 

והשפעתה על אקלים הכיתה

dbd3968@gmail.comהותרדוד בן דור

https://drive.google.co

m/file/d/1MhaOIIIqmT

XJ7ljhGlJBVfHPYMUC

CHT7/view?usp=shari

ng

11056

סטראוטיפים וחרדה חשבונית בכיתות חד 

מגדריות ורב מגדריות

dyigalaz@gmail.comהותרדוד אזולאי

https://drive.google.co

m/file/d/1WbRoxoICG

qGlEawkDemxiSIvViO

GbYUc/view?usp=shar

ing

11050

בחינתן של יוזמות חינוכיות מבוססת 

במערכת החינוך הערבית בישראל" מקום"

efatmo@gmail.comהותרעפת חמזה

https://drive.google.co

m/file/d/1P-

m9HbzAAJ75fbGSOL

N4D9XTzw7Yov0A/vie

w?usp=sharing

11122

בחינה רוחבית של ההשפעות 

ההתפתחותיות של תצוגת הטקסט על 

יכולת הקריאה

פטור מהיתרשחר דותן

dotan.shahar@gmail.

com

https://drive.google.co

m/file/d/1osOAvIsp537

LpwPJ2Lp2rSTOKJhd

Few-

/view?usp=sharing

10979

סביבת , התנהגויות מקדמות בריאות

עבודה ושחיקה בקרב מורים במערכת 

החינוך בבאקה אל גרביה והקשר שלהם 

שביעות רצון , למחויבות ארגונית

מהעבודה והכוונת התלמידים לאורח חיים 

בריא
פטור מהיתררואא כתאנה

roaa.kittany@gmail.co

m

https://drive.google.com/file/d/1MhaOIIIqmTXJ7ljhGlJBVfHPYMUCCHT7/view?usp=sharing
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