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 חברי סגל יקרים,                               

 

  .2014-1201רשות המחקר שמחה להציג בפניכם את חוברת הפרסומים לשנה"ל 

, כפי כללהפרסומים של חברי הסגל האקדמי של המהמרכזת את החוברת כמידי שנה, אנו מוציאים 

 שהועברו אלינו על ידי חברי הסגל עצמם. 

ההישגים האקדמיים בתחום התמחותם של חברי סגל המכללה. החוברת תפורסם באתר בחוברת מוצגים 

 המכללה ותופץ לעמיתים מהמכללה ומחוצה לה.

המכללה האקדמית אחוה, בשנים האחרונים, חרטה על דגלה לקדם את המחקר במכללה ולסייע לחברי 

 הסגל להוביל ולבצע מחקר איכותי.

בעבודת המחקר של חברי הסגל,  מקצועית: הכרה המטרות הבאותבמהלך עריכת החוברת עמדו לפנינו 

הזדמנות לתכנון מחקרים משותפים לחוקרים שלא הכרות עם תחומי העיסוק והעניין של חברי הסגל ו

  .עבדו בשיתוף קודם לכן

ובעתיד נשאף לעדכן בכל ראשית שנה את הפרסומים החדשים של גל נמשיך ונרכז כל שנה את פרסומי הס

 .חברי סגל המכללה

 

 

 בברכה חמה,

 ד"ר אורית אבידב אונגר 

ראש רשות המחקר
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 תוכן עניינים

 

  , ד"רד סאלחמאאבו ח

  , ד"ראונגר אבידב אורית

  אלמכאוי שאהר, ד"ר

  אלקרינאוי עליאן, פרופ'

  , פרופ'באומן דן

  מרסדס, ד"ר צ'ילוןבר בן אב

  , פרופ'בן דב איתן

  מנחם, ד"רבן שלום 

  , ד"רברוך רחל

  , ד"רברץ לאה

  , ד"ראסתר גמליאל ברק

  , פרופ'ברקת אלינוער

  , ד"רגוברמן ראיסה

  , ד"רגורב דבורה

  , ד"ראירנה לייבמן גורביץ

  גז יוני, ד"ר

  , פרופ' גזית אביקם

  ר, ד"גילאי דותן שרון

  , ד"רגלעד אתי

  , ד"רדנה שטרן גנאור

  גרובגלד אתי, ד"ר

  מרדכי , ד"ר יוסף  דובאוויק

  דורפמן אנה, גב'

  הנדלמן ספיר, ד"ר
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  ולדימרסקי אירנה, ד"ר

  זלכה גילה, ד"ר

  זמיר שרה, ד"ר

  זן בר צור צילה, ד"ר 

  טאוב רבקה, ד"ר 

  טייכמן וינברג אריאלה, ד"ר

  אורנה, ד"ר לוין

  מית, ד"רוללנדמן ש

  לשם בקי, ד"ר

  מוזס קוך ריטה, ד"ר

  מור וורום אריה ג'ון, ד"ר

  מילר ארז, ד"ר

  מלאת שוש, ד"ר

  מרגליות אדוה, ד"ר

  , ד"רמרזל שושנה רוז

  נוקד בני שרי, ד"ר

  נפתלייב ילנה, ד"ר

  סיון חיים, ד"ר 

  סלקובסקי מירב, ד"ר

  רותם , דוקטורנטית שכנזיא סער 

  עוזיאלי ערן, ד"ר

  עמיר עליזה, ד"ר

  פישר יעל, ד"ר

  פלביאן היידי, ד"ר

  פלדמן ענת, ד"ר

  פליישמן עמוס, ד"ר
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  פריינטה בלהה, ד"ר

  צורים עידו, ד"ר

  צלגוב יוסף, ד"ר

  קהת חנה, ד"ר

  לין אלכס, פרופ'וזק

  קלניצקי אסתר, ד"ר

  ד"ר קס אפרת,

  רובין עדנה, ד"ר

  רוזנשטראוך אבי, ד"ר

  רותם אביטל, ד"ר

  ריינגולד רוני, ד"ר

  רסקין יואל, ד"ר

  שחר ניצה, ד"ר

  שטיין חנה, ד"ר

  שמעוני בתיה, ד"ר

  תמיר ריקי, ד"ר

  פרטי התקשרות עם רשות המחקר 
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 PhDSalah Hamad-Abu ,                                            אבו חמאד סאלח, ד"ר

  ביוכימיה וגנטיקה  -ביולוגיה  תחום ההתמחות:

 ALS  Amyotrophic Lateral Sclerosis -חקר מחלת ה תחומי מחקר עיקריים:

 

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

 

Israelson, A.,  Ditsworth, D., Sun, S.,  Song, S., Liang, J., Hruska-Plochan, M., McAlonis-

Downes, M., Abu-Hamad, S., Zoltsman, G., Shani, T., Maldonado, M., Bui, A., Navarro M., 

Zhou, H., Marsala, M., Kaspar, B.K., Da Cruz, S. & Cleveland, D.W. (2015, April). 

Macrophage migration inhibitory factor as a chaperone inhibiting accumulation of misfolded 

SOD1. Neuron, 8; 86 (1): 218-32. 

 

Abu-Hamad S.  & Israelson A. (2015, June). Macrophage migration inhibitory factor as a 

component of selective vulnerability of motor neurons in ALS. Rare disease, (3) 1: 1-6. 

 

 םהצגה בכנסים אקדמי

 

Abu-Hamad, S., Israelson, A., & Cleveland D.W. (2014, September). Targeting misfolded 

SOD1 as a therapy for ALS . The 23
rd

 ISFN Annual Meeting & Bi-National British-Israeli 

Neuroscience Meeting. Eilat, Israel. 
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  D         hP ,Orit Avidov  raUng                         רבידב אורית, ד"אונגר א

 מינהל מערכות חינוך תחום ההתמחות:

 תהליכי שינוי בארגוניםמקצועית של מורים, העצמת מורים,  התפתחות תחומי מחקר עיקריים:

 הטמעה של טכנולוגיות חדשניות במערכת החינוך, למידה והוראה

 

 ספרים עריכה

מחקר ותיאוריה  –מהכשרה לפיתוח מקצועי  –על הרצף (. 2013)עורכות(, )אונגר א'  -אבידבשמעוני, ש., ו

 אביב. -, הוצאת מכון מופ"ת, תלפוגשים מדיניות ומעשה

 

 בספרים  פרקים

. משמעויות של תפיסת הרצף –פיתוח המקצועי בעידן של רפורמות ושינויים ה (.2013) אונגר א'-אבידב

מחקר ותיאוריה  –מהכשרה לפיתוח מקצועי  –על הרצף אונגר, )עורכות(. -אבידבבתוך: ש' שמעוני וא' 

 אביב. -הוצאת מכון מופ"ת, תל .(197-228)  פוגשים מדיניות ומעשה

(. הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה בראי הרפורמות של 2013רוזנר, מ' ורוזנברג א' ) ,אונגר, א'-אבידב

על הרצף אונגר, )עורכות(. -ניות ליישום. בתוך: ש' שמעוני וא' אבידבממדי -"אופק חדש" ו"עוז לתמורה" 

הוצאת מכון מופ"ת,  .(165-196) מחקר ותיאוריה פוגשים מדיניות ומעשה –מהכשרה לפיתוח מקצועי  –

  .אביב-תל

 

 עברית -מאמרים בכתבי עת  

נוכי: תפיסות מנהלים לגבי , בדפוס(. מנהל בית הספר כמנהיג חי2015)אבידב אונגר א' ריינגולד, ר' ו

 .עיונים במינהל ובארגון החינוך .תפקידם ותפקודם בהובלת הטמעת מדיניות הפיתוח המקצועי

 

(. כוחות בולמים וכוחות דוחפים ברפורמת הפיתוח המקצועי של מורים 2015וריינגולד ר', ) אבידב, א'

 '??,עמ, 35, נהל ובארגון החינוךעיונים במינקודת המבט של המפקחים,  :בישראל ממדיניות ליישום

 אוניברסיטת חיפה.

(. רפורמה במדיניות הפיתוח המקצועי בישראל ממדיניות  ליישום: נקודת 2015וריינגולד רוני, ) אבידב, א'

 .207-230עמ' , 52דפים, המבט של מחוזות משרד החינוך, 
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 אנגלית -מאמרים בכתבי עת  

Avidov-Ungar, O. (2015). School-based professional development as an organizational 

learning mechanism: The Significance of teachers‘ involvement. International Journal of 

Educational Reform (IJER).  

Avidov-Ungar, O. (2015). A model of professional development: Teachers‘ perceptions of 

their professional development. Teacher and teaching: Theory and practice.  

Avidov-Ungar, O., & Magen-Nagar, N. (2015). ICT instructors' sense of empowerment and 

viewpoint on the implementation of a national ICT program. Journal of Computers in 

Education, 2(2), 163-182.  

Avidov-Ungar, O., Fridman, I, & Olshtain, E. (4102). Empowerment amongst teachers who 

hold leadership positions. Teacher and teaching: Theory and practice. 02(6), 704-720.  

Avidov-Ungar, O., & Iluz, I. E. (2014). Levels of ICT integration among teacher educators 

in a teacher education academic college. Interdisciplinary Journal of E-Learning and 

Learning Objects, 10, 195-216.  

Avidov-Ungar, O., & Magen-Nagar, N. (4102). Teachers in a Changing World: Attitudes 

towards Organizational Change. Journal of Computers in Education, 1(4), 227-249.  

Magen-Nagar, N., & Avidov-Ungar, O. (2014). The effect of PICTK and TPACK 

knowledge on ICT instructors‘ sense of empowerment. International Journal of Learning, 

Teaching and Educational Research, 5(1), 48-62.  

Avidov-Ungar, O., & Eshet-Alkalay, Y. (2014). Islands of Innovation: A critical analysis of 

a model for innovation implementation in school systems, Adult Education in Israel, 13, 91-

105.  

Avidov-Ungar, O., & Eshet-Alkalai, Y. (2014). A systemic perspective on measures for 

predicting effective integration of innovative technologies in school systems. Journal of 

Cognitive Education and Psychology, 13(1), 19-31.  

Avidov-Ungar, O., & Shmir-Inbal, T. (2013). Empowerment patterns of leaders in ict and 

school strengths following the implementation of national ICT reform. Journal of 

Information Technology Education: Innovations in Practice.  12, 141-158.  

http://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/60
http://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/60
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/ECC22EA4-F932-420C-AA4E-CEDF2CB9002D/185080/6OritAvidovUngarandYoramEshetAlkalay.pdf
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 פרסומים בספרי כנס 

 בישראל

כוחות מניעים וכוחות מעכבים בשילוב תקשוב בקרב מורי מורים (. 2015ואילוז, א' ) 'א, אונגר-אבידב

 ורוד-קלמן, ו' זילברא' כספי, נ' גרי, י' א' בלאו,  קלעי,אל-בתוך י' עשת. במכללות להכשרת מורים

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש )עורכים(, 

 .12-21, עמ' האוניברסיטה הפתוחהרעננה: . צ'ייס

-בתוך י' עשת. בית ספרייםתחושת ההעצמה בקרב רכזי תקשוב (. 2015וחנין יצחק, ל' ) 'אאונגר, -אבידב

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, ספר )עורכים(,  ורוד-קלמן, ו' זילברא' כספי, נ' גרי, י' א' בלאו,  אלקלעי,

  .22-29, עמ' האוניברסיטה הפתוחהרעננה: , הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס

יולי(. פערים בתפיסת טכנולוגיות למידה כמכשול , 2014)ועשת אלקלעי י'  'א אונגר אבידבשוורץ, ת', 

של  השנים עשר הכנס הארצי השנתיבהטמעה יעלה: המקרה של הטמעת לוחות חכמים במערכת החינוך. 

מכללת לוינסקי  .בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות מיט"ל בנושא טכנולוגיות חדשות

 לחינוך.

 במכללות לחינוך והטמעת תקשוב כמדד לבחינתהשילוב (. , יולי2014) 'א, ונגרא ואבידבפורקוש ברוך, א' 

בהוראה  של מיט"ל בנושא טכנולוגיות חדשות השנים עשר הכנס הארצי השנתיתיקוף שאלון מרצים.  –

 מכללת לוינסקי לחינוך. .ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות

רמת הידע הפדגוגי  –מה משפיע על הטמעת התקשוב בבית הספר? (. 2014, פ' )ארזי כהן, ו'אאונגר, -אבידב

א' כספי,  אלקלעי,-בתוך י' עשת. (, עמדות ביחס לשינוי ולהטמעת התקשובTPACKטכנולוגי של המורה )

, ספר הכנס התשיעי לחקר חדשנות האדם הלומד בעידן הטכנולוגי)עורכים(,  ורוד-קלמן, ו' זילברנ' גרי, י' 

 .10-17 האוניברסיטה הפתוחה, עמ'רעננה:  .ידה ע"ש צ'ייסוטכנולוגיות למ

על תחושת ההעצמה של מדריכי  TPACKוידע  PICTKהשפעת ידע  (.2014) 'אאונגר, -ואבידבנגר, נ' -מגן

האדם הלומד בעידן )עורכים(,  ורוד-קלמן, ו' זילברא' כספי, נ' גרי, י'  אלקלעי,-בתוך י' עשת. תקשוב

האוניברסיטה רעננה:  .התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס , ספר הכנסהטכנולוגי

 . 94-103 הפתוחה, עמ'

הטמעת פדגוגיה חדשנית במכללה להכשרת מורים נקודת מבטם של (. 2014ואילוז א' ) 'אאונגר -אבידב

האדם )עורכים(,  רודו-קלמן, ו' זילברא' כספי, נ' גרי, י'  אלקלעי,-בתוך י' עשת. חקר מקרה –מורי מורים 

 רעננה: ., ספר הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייסהלומד בעידן הטכנולוגי

 המאמר מועמד לפרס סטודנט מצטיין.. 1-9 האוניברסיטה הפתוחה, עמ'

ת דפוסי העצמה של מובילי תקשוב וחוזקות בית ספריות בהטמע(. 2013שמיר ע' )-' ותמראאונגר  -אבידב

האדם הלומד נ' גרי, י' יאיר )עורכים(,  א' כספי, ס' עדן, אלקלעי,-בתוך י' עשת, תוכנית התקשוב הלאומית

 .10-19רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, עמ'  בעידן הטכנולוגי.
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בתוך , העצמה מחוללת שינויים בקרב מורים מובילי תקשוב בהוראה(. 2013ואילוז, א' ) 'אאונגר, -אבידב

רעננה:  האדם הלומד בעידן הטכנולוגי.נ' גרי, י' יאיר )עורכים(,  קלעי, א' כספי, ס' עדן,אל-י' עשת

 .1-9האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 

 

 ניירות עמדה ומדיניות

המוביל של )בצוות  מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך, ירושלים. (.2015)שותפויות אקדמיה כיתה. 

 הכתיבה(.

 

 השתתפות בכנסים מדעיים 

 כנסים בחו"ל

Avidov Ungar, O., Leshem, B., Margaliot, A., & Grobgeld, E. (2015, September). Faculty 

usage of the active leaning classroom: Model of teaching and learning styles. ECER 2015, 

Budapest, Hungary.  

Avidov Ungar, O., & Amir, A. (2015, September). Incorporating ICT in teaching and 

learning processes during a systemic reform of ICT implementation – Validation of a 

questionnaire for teachers. ECER 2015, Budapest, Hungary. 

Avidov Ungar, O., & Magen- Nagar, N. (2015, March). Empowerment patterns of teachers 

leading ICT implementation programs. SITE, Las-Vagas, USA. 

Magen- Nagar, N., & Avidov Unger O. (2015, March). The contribution of academic 

education to predicting the level of technological pedagogical content knowledge of teachers 

in Israel. SITE, Las-Vagas, USA.  

Leshem, B., & Avidov Ungar, O. Margaliot, A., & Grobgeld, E. (2015, March). Faculty 

usage of the active leaning classroom: Teacher perceptions, teaching patterns, barriers and 

facilitators. SITE, Las-Vagas, USA.  

Forkosh Baruch, A., & Avidov Ungar, O. (2014, June). Measures for ICT implementation in 

colleges of education. EdMedia, 2014 -- World Conference on Educational Media and 

Technology, Tampere, Finland.  
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Magen- Nagar, N., & Avidov Unger O. (2014, June). The Effect of PICTK knowledge and 

instructional tpack knowledge on sense of empowerment among ICT instructors. EdMedia, 

2014 World Conference on Educational Media and Technology, Tampere, Finland.  

 

 כנסים בינלאומיים בארץ

. כנס מגמות מינהל החינוך, בדפוסי ההעצמה בקרב רכזות תקשויוני(. , 2015א' )אונגר, -ואבידבחנין, ל' 

       .[Hebrew]מכללת אורות ישראל. 

כוחות מניעים וכוחות מעכבים בשילוב תקשוב בקרב מורי מורים פברואר(. , 2015ואילוז א' ) אבידב, א'

 האוניברסיטה. הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס. םבמכללות להכשרת מורי

       .[Hebrew]ישראל. הפתוחה, רעננה, 

. הכנס תחושת ההעצמה בקרב רכזי תקשוב בית ספריים(. , פברואר2015וחנין, ל' ) אונגר, א'-אבידב

הפתוחה, רעננה, ישראל.  האוניברסיטההעשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס. 

[Hebrew].       

פערים בתפיסת טכנולוגיות למידה כמכשול (. , יולי2014)  ועשת אלקלעי י' אבידב אונגר א'שוורץ, ת', 

של  השנים עשר הכנס הארצי השנתי. בהטמעה יעלה: המקרה של הטמעת לוחות חכמים במערכת החינוך

, מכללת לוינסקי בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות מיט"ל בנושא טכנולוגיות חדשות

       .[Hebrew]לחינוך, ישראל. 

 במכללות לחינוך והטמעת תקשוב כמדד לבחינתהשילוב יולי(. , 2014. )ואבידב אונגר, א'ברוך, א'  פורקוש

בהוראה  של מיט"ל בנושא טכנולוגיות חדשות השנים עשר הכנס הארצי השנתי. תיקוף שאלון מרצים –

       .[Hebrew], מכללת לוינסקי לחינוך, ישראל. ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות

 השותפים העניין בעלי עמדות בין פערים (.  זיהוי,  מרץ2014) אונגר א'-ואבידבאלקלעי, י' -שוורץ, ת' עשת

בישראל.  החינוך במערכת אינטראקטיביים לוחות הטמעת של חקר מקרה: טכנולוגית חדשנות להטמעת

       .[Hebrew]בין תרבויות לפדגוגיות, מכללת קיי, באר שבע, ישראל.  -נפגשים בחינוך 

רמת  –מה משפיע על הטמעת התקשוב בבית הספר? (. , פברואר2014, פ' )ארזי כהן, ו, א'אונגר-אבידב

. הכנס התשיעי (, עמדות ביחס לשינוי ולהטמעת התקשובTPACKהידע הפדגוגי טכנולוגי של המורה )

       .[Hebrew]שראל. הפתוחה, רעננה, י האוניברסיטהלחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס. 

על תחושת ההעצמה של  TPACKוידע  PICTKהשפעת ידע  (., פברואר2014) אונגר, א'-ואבידבנגר, נ' -מגן

הפתוחה,  האוניברסיטההכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס.  .מדריכי תקשוב

       .[Hebrew]רעננה, ישראל. 
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הטמעת פדגוגיה חדשנית במכללה להכשרת מורים נקודת פברואר(. , 2014)ואילוז א'.  אונגר א'-אבידב

הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס.  .חקר מקרה –מבטם של מורי מורים 

       .[Hebrew] המאמר מועמד לפרס סטודנט מצטיין.הפתוחה, רעננה, ישראל.  האוניברסיטה

Avidov-Ungar, O. (2013,July). Professional school development and its contribution to 

organizational learning culture. The 6
th

 International Conference on Teacher Education: 

Changing Reality through Education. David Yellin College of Education (DYC) and  The 

MOFET Institute, Israel. [Hebrew].        

Avidov-Ungar, O. (2013, July). Professional development model: Evaluating teachers' 

perceptions during organizational change. The 6
th

 International Conference on Teacher 

Education: Changing Reality through Education. David Yellin College of Education (DYC) 

and  The MOFET Institute, Israel. [Hebrew].       

Avidov-Ungar, O., & Reingold, R. (2013, July). Teachers policy in Israel: Integrating the 

outline of the policy regarding professional development into the "New Horizon" Reform: 

The stance of the Education Ministry's regions. The 6th International Conference on Teacher 

Education: Changing Reality through Education. David Yellin College of Education (DYC) 

and  The MOFET Institute, Israel. [Hebrew].     

Goldstein, O., Avidov-Ungar, O, Asaf, M., Barak, M. I., Ganaeem, A.,  Forkosh-Baruch, A., 

Peled, R.,  Peled, Y., & Shonfeld, M. (2013). Evaluation of implementing the national 

initiative in Israeli teacher education. The 6th International Conference on Teacher 

Education: Changing Reality through Education. David Yellin College of Education (DYC) 

and  The MOFET Institute, Israel. [Hebrew].       

דפוסי העצמה של מובילי תקשוב וחזקות בית ספריות פברואר(. , 2011ענבל, ת' )-ושמיר אונגר, א'-אבידב

הכנס השמיני למחקרי טכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס,  .בהטמעת תוכנית התקשוב הלאומית בישראל

       .[Hebrew] האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, ישראל.

העצמה מחוללת שינויים בקרב מורים מובילי תקשוב (. , פברואר2013ואילוז ע' ) אונגר, א'-אבידב

 האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, ישראל. .ה. הכנס השמיני למחקרי טכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייסבהורא

[Hebrew]. 
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  Meccawi  Shaher , PhD      –El                           ד"ר  , אלמכאוי שאהר

   Animal Physiology תחום ההתמחות:

  תחומי מחקר עיקריים:

1. Livestock husbandry and production under desert conditions 

2. Energy intake and balances in captive and free-living desert livestock 

3. Reproduction in captive and free-living desert mammals 

4. Secondary compounds as anti-nutritive agents against grazing herbivores. 

5. Education among Bedouins in the Negev.  

 

 

 םדמיבכנסים אק הצגה

El-Meccawi S., Kam, M., & Degen, A.  (2015) Dietary selection in sheep and goats under 

free-grazing and penned conditions in the Negev, Israel. Conference Title, Location.                                                      
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 ProfKrenawi Alean ,  -El                                  פרופ' ,  אלקרינאוי עליאן

 עבודה סוציאלית :תחום ההתמחות

ב תרבותיות, אלימות פוליטית ועבודה סוציאלית פוליגמיה, בריאות הנפש, ר תחומי מחקר עיקריים:

 בעיקר בקרב קבוצות ילידים

 

 ספרים

 

Al-Krenawi, A. (in press). Women and mental health: The Middle East case. UK: Whiting 

and Birch. 

Al-Krenawi, A. & Graham, J. R. (in press). Social Work with Muslim Communities. New 

York: Columbia University Press. 

Al-Krenawi, A., Graham, J.R. & Habibov, N. (Eds.) (in press). Diversity and Social work in 

Canada. Toronto: Oxford University Press. 

Al-Krenawi, A. (2014). The psychosocial impact of polygamy in the Middle East. New 

York: Springer. 

 

 עריכת ספרים

Merrick, J., Al-Krenawi, A., & Elbedour, S. (Eds.). (2013). Bedouin health: Perspectives 

from Israel. New York: Nova Science. 

 פרק בספר

Al-Krenawi, A. (in press). Religious and Spiritual Perspective of Social Work among the 

Palestinians. In B.R. Crisp (Ed.), Handbook of Religion, Spirituality and Social Work. New 

York: Routledge. 

Al-Krenawi, A., & Graham, J.R. (in press). Help-Seeking: Tradition and modern ways of 

knowing, and insights for mental health practice. In M. M Amer and G.H Awad (Eds.), 

Handbook of Arab American Psychology. New York: Routledge.    

Al-Krenawi, A., Graham, J. R., Maimon, I., Hallaq, E., & Merrick, J. (2013). Parenting a 

child with an intellectual disability in Bedouin families. In  J. Merrick, A. Al-Krenawi, & S. 
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Elbedour (Eds.), Bedouin health: Perspectives from Israel (pp. 219-229). New York: Nova 

Science. 

Al-Krenawi, A., & Kimberly, D. (2013). Child welfare in the Middle East. In P. Welbourne , 

J. Dixon (Eds.), Child protection and child welfare--A global appraisal of cultures, policy 

and practice (pp. 212-231). London: Jessica Kingsley Publishers. 

Al-Krenawi, A. (2013). Possession illness in Bedouin –Arab Society. In R. Elior, Y. Bilu, A. 

Shinan, & Y. Zakovitch (Eds.), Fleeting dreams and possessive dybbuks: On dreams and 

possession in Jewish and other cultures (pp. 432-444). Jerusalem: The Hebrew University, 

Magnes Press (in Hebrew). 

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Al-Krenawi, A. (in press). The role of the mosque and its relevance to social work. 

International Social Work. 

Al-Krenawi, A., & Kanat-Maymon, Y. (in press). Psychological symptomatology, self-esteem 

and life satisfactions of women from polygamous and monogamous marriages in Syria. 

International Journal of Social Work. 

Al-Krenawi, A. (in press). Higher education among minorities: The Arab case. The Journal of 

Higher Education.   

Al-Krenawi, A., & Jackson, S. (2015). Dilemmas in practicing social work with indigenous 

people: The Arab case. International Journal of Child Health and Human Development, 8(2), 

115. 

Al-Krenawi., A., & Kemberly, D. (2014). Palestinian youth and their families: Paradoxes of 

resilience in the cultural and socio-political context of conflict, stress and trauma in the 

Middle East. International Journal of Child Health and Human Development, 7(2), 101-112. 

Al-Krenawi, A., & Jackson, S. (2014). Arab American marriage: Culture, tradition, religion 

and the social worker. Journal of Human Behaviour in the Social Environment, 24, 1-23. 

Al-Krenawi, A. (2013). Mental health and polygamy: The Syrian case. World Psychiatry 

Journal, 22(3), 1-7. 
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Gearing, R. E., Schwalbe, C. S., MacKenzi, M., Rrewer, K., Ibrahim, R., Olimt, H., Al-

Makhamreh, S., Mian, I., & Al-Krenawi, A. (2013). Adaptation and translation of mental 

health intervention in Middle Eastern Arab countries: A systematic review of barratries to 

and strategies for effective treatment implementation. International Journal of Social 

Psychiatry, 59(7), 671-681. 

 

 הצגה בכנסים אקדמים

 

Al-Krenawi, A. The impact of political violence on psychosocial functioning of individuals and 

families: The case of the Palestinian adolescents. Presented at the European Association for 

Behavioral & Cognitive Therapies (EABCT) Congress, Jerusalem, Israel, August 31-

September 2, 2015 (Key note speaker). 

 

Al-Krenawi, A. Building peace through knowledge. Presented at the European Association for 

Behavioral & Cognitive Therapies (EABCT) Congress, Jerusalem, Israel, August 31-

September 2, 2015 (Roundtable). 

 

Al-Krenawi, A. A study of psychological symptoms, family function, marital and life 

satisfactions of polygamous and monogamous women: The Palestinian case.  Presented at the 

7
th
 Annual Muslim Mental Health Conference, Dearborn, Michigan, USA, March 26-29, 2015.  

 

Al-Krenawi, A. Learning achievement, social adjustment, and family conflict amongBedouin-

Arab children from polygamous and monogamous families.  Presented at the International 

Conference on Educational Research, Kyrenia, Cyprus, March 19-21, 2015.  

 

Al-Krenawi, A. The Bedouin population and their involvement in the Israeli 

society.Presented at the Naturlich fur Israel Kongress, Stuttgart, Germany, February 8, 2015.  
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Al-Krenawi, A. Diversity and multiculturalism on the academic campus. The Pluralism and 

Higher Education Conference of the Council for Higher Education, Jerusalem, Israel, January 

26, 2015 (Key note speaker). 

 

Al-Krenawi, A. (2014). Diversity and multiculturism (Chair and keynote speaker). Achva 

Academic College National Conference, Israel. 

 

Al-Krenawi, A. (2014, September). Building peace through knowledge: The Palestinian-

Israeli project. North American Conference on Psychology and Behavioural Sciences, 

Providence, USA.  

 הופעה בספרי כנסים

Al-Krenawi, A. Help seeking: Traditional and modern ways of knowing, and insights for 

mental health practice of Arab-Americans. Will be presented at the 4
th
 World Association of 

Cultural Psychiatry Congress (WACP), Jalisco, Mexico, October 30-November 1, 2015.  

Al-Krenawi, A. Psycho-social and familial functioning of children from polygamous and 

monogamous families. Presented at the 10
th
 International Conference on Child and Adolescent 

Psychopathology, Roehampton, London, UK, July 22-23, 2015. 

Al-Krenawi, A. Psycho-social and familial functioning, and school achievement, of children 

from polygamous and monogamous families. Presented at the 4th World Conference on Design 

and Arts (WCDA), St. Petersburg, Russia, June 26-28, 2015. 
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  Prof , Dan Bowman                                                               באומן דן, פרופ'

 גיאומורפלוגיה תחום ההתמחות:

  תהליכים חופיים,  ניאוטקטוניקה תחומי מחקר עיקריים:

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

 

Bowman, D., Rosas, V., Pranzini, E.(2014). Pocket beaches of Elba Island (Italy) - Planview 

geometry, depth of closure and sediment dispersal.  Estuarine,  Coastal  and Shelf Science 

138, 37- 46. 
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 PhD         Barchilon Mercedes, Av-Ben     בן אב ברצ'ילון מרסדס,  ד"ר

 מתמטיקה: תחום ההתמחות

שימוש בטלפון חכם ככלי להערכה מעצבת ומשוב דו כיווני בין , חינוך מתמטי: קר עיקרייםתחומי מח

 הוראת מתמטיקה בסביבה מתוקשבת, המרצה והלומד

 

 הצגה בכנסים אקדמים 

 

Barchilon Ben-Av, M & Ben-Av, R. Is The Classical Lecture Structure Dead ? 7th 

International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN15), 

July 6-8, 2015, Barcelona, Spain  

Barchilon Ben-Av, M &  Ben-Av, R. Smart-Phones: From Distraction to Attraction, 6th 

International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN14), 

July 7-9, 2014, Barcelona, Spain. 

Barchilon Ben-Av, M &  Ben-Av, R.  Mathematics Laboratory in Your Smartphone, 

Education and Information Systems, Technologies and Applications, July 9-12, 2013, 

Orlando Florida USA. 

Ben-Av, R &  Barchilon Ben-Av, M.  Physics Laboratory in Your Pocket, 5th International 

Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN13),  July 1-3, 2013, 

Barcelona, Spain.  

Grobgeld, E., Teichman-Weinberg, A., Wasserman, E. & Barchilon Ben-Av, M. (2013). 

Role Perceptions of Academic Faculty Members at Colleges of Education. Paper presented at 

the Changing Reality Through Education, The 6th International Conference on Teacher 

Education, Israel. 
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 Prof ,Dov-Eitan Ben                                                           בן דב איתן, פרופ'

 מיקרוביולוגיה :תחום ההתמחות

 הדברה מיקרוביאלית של מעבירי מחלות ומזיקי חקלאות, מיקרוביולוגיה תחומי מחקר עיקריים:

 שפכיםביאלית, טיפול מיקרוביאלי בסביבתית ואקולוגיה מיקרו

Biological control of pests and vector diseases by recombinant transgenic organisms, 

molecular microbial ecology – interactions between the corals and associated microbiota,  

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

 

Gaza, S., Felgner, A., Otto, J., Kushmaro, A., Ben-Dov, E., & Tiehm, A. (2015).  

Biodegradation of chloro-and bromobenzoic acids: Effect of milieu conditions and  

microbial community analysis. J. Hazard. Mater. 287: 24–31. 

 

§
Ben-Dov, E., & Kushmaro, A. (2015). Inosine at different primer positions to study 

structure and diversity of prokaryotic populations. Curr. Issues Mol. Biol., (Review) 17: 53-

56. 

Levi, T., Ben-Dov, E., Shahi, P., Borovsky, D., & Zaritsky, A. (2014). Growth and 

development of Aedes aegypti larvae at limiting food concentrations. Acta Tropica, 133, 42-

44. 

Ben-Dov, E. (2014). Bacillus thuringiensis subsp. israelensis and its dipteran-specific toxins. 

Toxins, 6, 1222-1243. 

Katra, I., Arotsker, L., Krasnov,  H., Zaritsky, A., Kushmaro, A.,  & Ben-Dov, E. (2014). 

Richness and diversity in dust stormborne biomes at the southeast Mediterranean. Scientific 

Reports, 4, 5265, 

Gindin, G., Mendel, Z., Levitin, B., Kumar, P., Levi, T., Shahi, P., Khasdan, V., Weinthal, 

D., Kuznetsova, T., Einav, M.,  Kushmaro, A., Protasov, A., Zaritsky, A., & Ben-Dov, E. 
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(2014). The basis for rootstock resilient to Capnodis species:  Screening for genes encoding 

-endotoxins from Bacillus thuringiensis. Pest Management Science 70, 1283-1290. 

 

 הצגה בכנסים אקדמים

Ben-Dov, E., Brenner, A., & Kushmaro, A. (2013). Long-term surveillance of sulfate- 

reducing bacteria in industrial wastes evaporation ponds. 5th Congress of European  

Microbiologists – FEMS, Leipzig, Germany. 

Bar-Or, I., Sivan, O., Eckert, W., Ben-Dov, E., & Kushmaro, A. (2014). Investigating 

anearobic oxidation of methane mechanisms in deep sediment of lake Kinneret (Israel). 

Annu. Meet. Isr. Soc. Microbiol. International Convention Center, Hifa, Israel. 

Ben-Dov, E., Semak, L., Brenner, A., & Kushmaro, A. (2013, December). Long-term 

surveillance of sulfate-reducing bacteria in industrial wastes evaporation ponds. The 2
nd

 

Conference of the Israel Society for Biotechnology Engineering (ISBE), Tel-Aviv. 

Ben-Dov, E., Gindin, G., Mendel, Z., Zaritsky, A., & Kushmaro, A. (2014, August). The 

basis for rootstock resilient to Capnodis species: screening for genes encoding delta-

endotoxins from Bacillus thuringiensis. The 7
th

 Annual Meeting of the Society for 

Invertebrate Pathology, Mainz, Germany. 

 

 דוחות מחקר

Zaritsky, A., Mendel, Z., Gindin, G., Ben-Dov, E. (4102). Arabidopsis expressing Bt toxins 

as a model to combat Capnodis tenebrionis - A basis to prepare resistant transgenic root-

stocks of stone-fruit trees. Publisher?Prepared for? 
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 ,PhD                                  Ben Shalom Menachemד"ר , חםבן שלום מנ

מקורות עתיקים של הספרות העברית  היסטוריה, ספרות תלמודית, לימודי תרבות, : תחום ההתמחות

 החברה הישראלית והשתקפותה במלחמת יום כיפור המודרנית, נצרות, והשיח בינה לבין היהדות, 

מכתבי  ספר בשלבים מתקדמים של כתיבה, במלחמת יום כיפור,   600טיבה ח: תחומי מחקר עיקריים

ן בשדה ההיסטוריה של הבית השני תולדות מחקרו של אפרו –ההיסטוריון יצחק בער לחוקר יהושע אפרון 

 בכתבי עגנון  מחקרים -פרופסורים תלמידי חכמים ו ספר שכתיבתו כמעט הושלמה,

 

 םמאמרים שהתפרסמו בכתבי עת שפיטי

 בספרות מחקרים, אוקימתאהערות נוספות לפסוק "כי קללת אלוהים תלוי",  (.2013) 'מ שלום בן

 (.http://www.oqimta.org.il)כתב עת אינטרנטי  132-105, 1, והרבנית התלמודית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oqimta.org.il/
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 PhD  ,h RachelcBaru                                                             , ד"ר ברוך רחל 

 תקשוב בחינוךהתמחות: 

למידה מתוקשבת, טכנולוגיית המידע, הוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה, תקשוב בהכשרת תחומי מחקר: 

 מורים

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

 

Baruch, R. (2014). Women and the information technology: How do female students of 

education perceive the information technology and what is their approach toward it? The 

Journal of International Women's Studies 15(1), (092-002). 

Baruch, R. (2015). Experimental Model for Instruction of Pre-Service Teachers in ICT Tools 

and E-learning Environments. International Journal of Social, Behavioral, Educational, 

Economic, Business and Industrial Engineering 9(3). 1032-1036. 

 

 םיבכנסים אקדמיהצגה 

 

Baruch, R. (2015). Innovative model for instruction of preservice teachers in ICT tools and 

e- learning environments. ICELET 2015: 17th International Conference on e-Learning and e-

Teaching, London, UK. 

Baruch, R. (2014). The characteristics of an ―ideal teacher‖: Is there a connection between 

technological innovation and the quality of instruction? International Conference on Business 

and Social Science: Dubrovnik, Croatia. 

Baruch, R. (2014). Training of pre-service teachers in the acquisition of knowledge and 

skills in the usage of ICT tools.  LLAS 9th Annual e-learning Symposium, Southampton, UK. 

Baruch, R. (2013). Online learning in teachers training college: What do students think about 

the integration of ICT tools in Education?  International Conference on Enhancement and 

Innovation, Glasgow, UK. 
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 PhD ,Lea Baratz                                                                       ברץ לאה, ד"ר

 ספרות :תחום ההתמחות

 ספרות  וחינוך,  ספרות  בהקשר  רב  תרבותיתחומי מחקר עיקריים: 

 

 פרק בספר

כלב -דהאן 'בתוך ה .עיון בקובץ בת יין מאת ברכה סרי – כי מלאתי הומור ולא מיין(. 2013) 'ברץ, ל

 ירושלים: כרמל. (.185-145)עמ' י בסוד ברכה, יצירתה של ברכה סר )עורכת(,

 

Baratz, L., &  Abuhatzira, H. (2014). Students‘ attitudes towards bilingual children‘s 

literature in Hebrew and Arabic. In A. Nikčević-Batrićević & M. Mijušković (Eds.).,  

Research in EFL and literature context: Challenges and directions (pp. 539 -550). Athens 

Institute for Education & Research (ATINER). 

Baratz, L., & Reingold, R. (2013). The narrative of Israeli-Palestinian women writing poetry  

– "Home Remembering" motif. In G. Poulos, & S. Varella (Eds.), Explorations in World  

Literature, from Ancient to Contemporary (pp. 13-23). Athens: Athens Institute for Education  

and Research. 

Baratz, L., Reingold, R., & Abuhatzira, H. (2013). Educational policy towards the Ethiopian  

immigrant community in Israel: Multiculturalism or fake multiculturalism? In H. Arslan, & G  

.Rata. (Eds.), Multicultural Education: from Theory to Practice (pp. 145-164). Newcastle,  

UK: Cambridge Scholars Publishing.  

 

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

 .68-84 ,16ומעשה,   מעוף, 'למורה מדריך'מה להוראה המתכשרים (. ציפיות2014) 'ל, וברץהאופטמן, ש' 

. פאסיביות מותאמת אידיאולוגיה: תפיסת המונח "אומץ (2013) 'ואבוחצירא, ח ,'ברץ, ל, 'ריינגולד, ר

 .7 123-139, 7-8 בקרב מורים המלמדים בחינוך הממ"ד. עיונים בחינוך,מוסרי" 

עמדות מתכשרים להוראה כלפי ספרות  -(. לפרוץ את "הזהות המושתקת" 2103ואבו חצירא  ח'. ) ברץ, ל'

 .44 -29,  עמ' 6ילדים כתובה עברית אמהרית, דברים, גיליון  מס'  
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Shachar N & Baratz L., (2015). Moral Courage of Students Qualifying to Teach in 

Special, World Journal of Educational Research, Vol. 2, No. (2), 193 –205. ISSN 2375-

9771 (Print) ISSN 2333-5998.  

 

Baratz L. (2015),"Israeli teacher trainees‘ perceptions of the term moral resilience ", 

Journal for Multicultural Education, Vol. 9 Iss 3 pp. 193 – 206. 

 

Baratz L. (2015). Breaking the Barriers of a "Silenced Identity": Teacher Trainees' 

Attitudes towards Children's Book Written in Hebrew and Amharic. Journal of 

Education and Learning. Vol. 9 (2) pp. 87-98. 

 

Baratz, L. (2015). Children's books about special needs used as a mediating tool -- The 

perceptions of inclusion classroom teachers in mainstream schools. Higher Education  

Studies, 5(1), 51 - 62. 

Baratz, L., &  Abuhatzira, H. (2014). Students' attitudes towards bilingual children's 

literature in Hebrew and Arabic. Athens Journal of Philology, 1(2), 139-149. 

Zamir S., & Baratz, L. (2013). "Good citizenship" through bilingual children literature:  

Arabic and Hebrew. Journal of Education and Learning, 2(3), 71-78. )כתיבה  משותפת(   

 

Baratz, L. & Abuhatzira H. (2014). Students' Attitudes towards Bilingual Children's  

iterature in Hebrew and Arabic, Athens Journal of Philology, Volume 1, Issue 2, 139 - 149. 

 

Baratz, L. (2013). Should bilingual children's literature in Hebrew and Arabic be included in  

the curriculum? Scientific Bulletin - Education Sciences Series, volume 10.no.  1.  pp.  24 –  

49. 

 

Reingold, R., Baratz, L. & Abuatzira, C. (2013). Conformity and compliance as moral acts:  

The Case of Teachers in Jewish Religious State Schools in Israel. The International Journal  

of Education for Diversities, 2, 46-61. )כותבת  מובילה( 

 



          

 

 

רשות המחקר                                                                                                         

26 

Baratz, L., Reingold, R., & Abuatzira, H. (2013). Israeli teachers' definitions of morally  

courageous behavior in education. Journal of Education and Learning, 2(1), 84-93.  

 

Baratz L. & Reingold R. (2013). Silent in white ink‘: the motif of silence in Israeli- 

Palestinian women's poetry translated from Arabic to Hebrew, Israel Affairs, pages,  

226-239. 

 פרסומים בספרי כנס 

Reingold, R., Baratz, L., & Abuhatzira, C. (2014, June). Israeli teachers' attitudes towards 

morally courageous behavior in education -- Findings from "small stories". Moral Education 

for a Democratic Citizenship. SIG 13: Moral and Democratic Education- 4th Symposium on 

Moral and Democratic Education. University of Verona, Italy. 

 םיבכנסים אקדמיהצגה 

Baratz, L., (August, 2015).  Children's Books about Special Needs Used as a Mediating Tool 

-- The Perceptions of Inclusion Classroom Teachers in Mainstream Schools. 

Baratz, L .,& . Kalnisky, E. (August, 2015).Bilingual Children's Literature as a tool to reflect 

Reconciled and Unreconciled Identities in the Ethiopian community in Israel,  EARLI, 2015. 

Reingold, R. Baratz, L & Abuhatzira, H (July 2015). Perceptions of the Concept Moral 

Courage: The Stories of Religious and Secular Teachers in the Israeli Ethnocentric 

Educational System. The Second European Conference on Ethics, Religion & Philosophy. 

The Thistle Brighton, Brighton, United Kingdom. 

Baratz, L &. Kalnisky, E. (JUNE, 2015). Bilingual Children's Literature as a tool to reflect 

Reconciled and Unreconciled Identities in the Ethiopian community in Israel. NARRATIVES 

and INTERACTION: Promoting and assessing the development of language, literacy and 

socio-cognitive skills, Paris, university Paris Descartes 

Levi, D &, Baratz L. (OCT.  2015)  Pedagogical innovation: from semantics to ideology.  

Stanford, Ca,U.S.A ,http://dlrn2015.sched.org/venues 
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Reingold, R. Baratz, L. & Abuhatzira, C. (June, 2014).   Israeli Teachers' attitudes towards 

Morally Courageous Behavior in Education-Findings from "small stories". Moral Education 

for a Democratic Citizenship. SIG 13: Moral and Democratic Education- 4th Symposium on 

Moral and Democratic Education. University of Verona; Italy. 

 

Baratz L. & Levi, D. (March, 2014) The 6th International Conference on Teacher Education: 

Changing Reality Through Education, The David Yalin Academic College of Education, 

Jerusalem, July 2, 2013 

 

Baratz, L., Levi, D. (2014, March). Technology: How do teacher educators relate the term 

―pedagogical innovation‖ to their use of educational .International   Conference on Higher 

Education.  Tel  Aviv, Israel. 

How Do Teacher Educator Realate to The Term ―PEDAGOGICAL INNOVATION‖ ? 

International Conference On Higher  Education, Tel  Aviv. 

Reingold, R., & Baratz, L. (September 2013). "We don't talk about it": Analysis of school 

principals‘ discourse in the separate Arab sector of education in Israel. Unity and Disunity, 

Connections and Separations IAIE Zagreb Conference. Faculty of Humanities and Social 

Sciences. 

 

Baratz, L., & Reingold, R. (September 2013). "I am playacting": Identity formation among 

Palestinian women teachers working in Jewish schools. Unity and Disunity, Connections and 

Separations IAIE Zagreb Conference. Faculty of Humanities and Social Sciences. 

 

Reingold, R., & Baratz, L. (2013, August). Intercultural ethnocentric dialogue: The case of 

an Israeli bilingual newspaper. Paper presented at the Intercultural vs. Multicultural 

Education: The End of Rivalries? University of Helsinki, Helsinki. 
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Baratz, L (2013). Students' Attitudes towards Bilingual Children's Literature in Hebrew and 

Arabic. 6th. Annual International Conference on Philology, Literature & Linguistics, Athens 

Institute for Education and Research Athens, Greece. 

 

Baratz, L., & Reingold, R. (July 2013). Teachers' morally courageous behavior. The 6th 

International Conference on Teacher Education  Changing Reality through Education. 

David Yellin College of Education and the MOFET Institute. 
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 Phd Esther Gamliel Barak ,                                   ד"ר, אסתרברק גמליאל 

 פרשנות המקרא הקראית תחום ההתמחות:

 לקסיקוגרפיה, דקדוק ימי הבינייםתחומי מחקר עיקריים: 

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

אברהם אלפאסי, 'כתאב  דרכי הפרשנות למקרא במילונו של הקראי דוד בןתשע"ד(. . )א גמליאל ברק

 .128-76 (,ב)"טנ מקרא בית .ג'אמע אלאלפאט'

 

 בכנסים אקדמיםהצגה 

קונגרס העולמי השישה עשר . הוצג בדוד בן אברהם אלפאסי מילונאי מחדש ופדגוג (.2013) .ברק גמליאל א

   .למדעי היהדות, ירושלים
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  Prof Elinoar , Bareket                                                   ברקת אלינער, פרופ'

 חקר גניזת קהיר; היהודים בארצות האסלאם בימי הביניים המוקדמים תחום ההתמחות:

 ימי הביניים: יהודים, נוצרים, מוסלמיםתחומי מחקר עיקריים: 

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Bareket, E. (2013). Head of the Jews in Spain in Comparison to Head of the Jews in Egypt 

Mathal/Mashal: Journal of Islamic and Judaic Multidisciplinary Studies, 3 (1) on line.  

 

 Judaica , 11-הטרמינולוגיה והשימוש בה על פי מכתבי גניזה במאה ה -קהילה קדושה  (.2014) א' ,ברקת

Petropolitana, Sankt Peterburg Russia, 2013יט.-, החלק העברי, עמ' ב 

 

Bareket, E. (2013). A holy community – the terminology and its usage according to Genizah 

Letters in the 11
th

 Century. Judaica Petropolitana, Sankt Peterburg Russia, Volume I,pp.2-

19(in Hebrew) 

י חתימות של כותבי מכתבים בגניזה ובתרבות הערבית המקבילה. (. חתימות ועיטור2014)  'א ברקת

.23-13 (,תשע"ה) ,פעמים  

Bareket, E. (2014).Alamas, Signature Frills, tiny letters, encrypted codes, and other word 

games in Genizah Letters and the parallel Arab culture. Pe'amim, (2014) 13-23 (in Hebrew). 

 

ראש היהודים בספרד בהשוואה לראש היהודים במצרים במאה הי"א: הערות  (.2014) 'א, ברקת

 ובזמן הביניים בימי היהודית הספרות לבין הערבית הספרות בין המגעים; לערב עבר בין .מתודולוגיות

  .אוניברסיטת חיפה (.176-110)עמ'  ועולמו"ם הרמב: שביעי כרך, החדש

 

Bareket, E. (2014).Head of the Jews in Spain in comparison to head of the Jews in Egypt: 

Methodological remarks, Ben Ever la-Arav: Contacts between Arabic literature and Jewish 

literature in the Middle Ages and Modern Times, Vol. VI: Maimonides and his world (pp. 

110-176). The University of Haifa.  

http://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=mathal
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 םיכנסים אקדמיהצגה ב

Bareket, E. (2014, July). The evolution of Biblical terms in the eras of the Second Temple, 

the Mishnah and Talmud, and in the Middle Ages. The 19
th

 Annual Meeting of the European 

Association for Biblical Studies (EABS), and The Society of Biblical Literature (SBL), 

Vienna.  

Bareket, E. ( 2014, July). Nuances in the social interactions among Jewish and Muslim 

society according to Genizah documents. Tenth Congress of the European Association for 

Jewish Studies (AEJS), Paris. 

Bareket, E. ( 2014, December). The representative of merchants: The economic and social 

co-operation  between Jews and Muslims in Early Medieval Egypt (7
th

-12
th

 centuries).  

Proceedings from The 4
th

 Annual International Conference of the Center for the Study of 

Relations Between Jews, Christians and Muslims (pp. 29-30). Ra'anana, Israel:  The Open 

University. 
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  PhD Raisa Guberman,                                                  , ד"ר ראיסה גוברמן

 חינוך מתמטי :תחום ההתמחות

 למתמטיקה; פיתוח חשיבה מתמטית מסדר גבוה מוריםלידע הנדרש תחומי מחקר עיקריים: 

 

 פרק בספר

(. התפתחות החשיבה האריתמטית: פרדיגמה חלופית להערכת הידע של תחום התוכן 2014) 'גוברמן, ר

המורה  , גזית, )עורכים( 'אפטקין,  ד.בקרב פרחי הוראה המתמחים להוראת המתמטיקה. בתוך: 

-122)עמ'  אישיות של מורים למתמטיקה בבית הספר היסודילמתמטיקה: מאפייני הכשרה, ידע, הוראה ו

 הוצאת מכון מופ"ת.. (135

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

 

Guberman, R., & Gorev, D. (2015). Knowledge concerning the mathematical horizon: A 

close view. Mathematics Education Research Journal 27(2), 165-182. DOI 10.1007/s13394-

014-0136-5. 

Guberman, R. (2015). Development of Arithmetical Thinking: Evaluation of Subject Matter  

Knowledge of Pre-Service Teachers in order to design the appropriate course. International  

Journal of Science and Mathematics Education, 14(4), 739-755. 

 

7-עיונים בחינוך, . קולם של המורים לא נשמע – כניות לימודים במתמטיקהת(. 2013) 'וגוברמן, ר 'גורב, ד

8 ,260-282. 

 

 בספרי כנס םפרסוו הצגה בכנסים אקדמים

Eraky, A., & Guberman, R. (2015). Generalization Ability of 5th - 6th Graders for Numerical 

and Visual-Pictorial Pattern. Proceeding of ICMI Study 23: Primary Mathematics Study 

on Whole Numbers, Macau, pp. 542-549. Retrieved May 8, 2015, from: 

http://www.umac.mo/fed/ICMI23/proceedings.html 

http://www.umac.mo/fed/ICMI23/proceedings.html
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Barabash, M., Guberman, R., & Mandler, D. (2014). Primary school teachers learn 

modeling: How deep should their mathematics knowledge be? The 38
th

 Annual Meeting of 

the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2, (pp. 89-97), PME-

38, Vancouver, Canada. 

Barabash, M., & Guberman, R. (2013). Developing young students‘ geometric insight based 

on multiple informal classifications as a central principle in the task design. In  C. Margolinas 

(Ed.), Proceeding of ICMI Study 22: Task design in mathematics education (pp. 295-303), 

Oxford. Retrieved April 12, 2014, from: http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00834054. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00834054
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Gorev Dvora, PhD                                                        גורב דבורה, ד"ר 

 חינוך מתמטי: תחום ההתמחות

ת מקוונת, ידע של מורים שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה, למידה שיתופיתחומי מחקר עיקריים: 

 למתמטיקה

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Gorev, D., Margaliot, A., & Vaisman, T. (2013). "The situation here is just like a film—a 

horror film": Computer mediated troubled talk, academic learning and professional 

development in times of crisis. Language@Internet, 10, article 7. 

http://www.languageatinternet.org/articles/2013/Gorev 

Guberman, R., & Gorev, D. (2014). Knowledge concerning the mathematical horizon: A 

close view. Mathematics Education Research Journal. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s13394-014-0136-5 

Gorev, D., & Gurevich, I. (2015). Experience of integrating technological tools into the study 

and future teaching of mathematics education students. International Journal of 

mathematical Education in Science & Technology.  

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0020739X.2014.1002550?journalCode=tmes20

#.VOj3G3yUeaI  

עיונים בחינוך, קולם של המורים לא נשמע.  :כנית הלימודים במתמטיקהות(. 2013וגוברמן, ר' ), ד' גורב

(7-8 ,)260-282. 

 

 םהצגה בכנסים אקדמי

Gurevich, I. & Gorev, D. (2015, June). The challenge for mathematics teacher educators: 

Leading students toward teaching in a technological environment . ICTMT 12  Faro, 

Portugal. 

 מחקרדוחות 

מכון  .שיתופית מקוונת בקורסים מכללתיים למידהקידום פורום ל(. שימוש ב2014) 'ד וגורבמרגליות, א' 

 מופ"ת

http://www.languageatinternet.org/articles/2013/Gorev
http://link.springer.com/article/10.1007/s13394-014-0136-5
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0020739X.2014.1002550?journalCode=tmes20#.VOj3G3yUeaI
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0020739X.2014.1002550?journalCode=tmes20#.VOj3G3yUeaI


          

 

 

רשות המחקר                                                                                                         

35 

  Gurevich Leibman Irina, PhD                      נה, ד"רגורביץ לייבמן איר

 טיקה שימושיתמתמ :תחום ההתמחות

 הוראת מתמטיקה בסביבה מתוקשבת: תחומי מחקר עיקריים

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

 

Gorev, D. & Gurevich, I. (2015). Experience of integrating technological tools into the study 

and future teaching of mathematics education students. International Journal of 

Mathematical Education in Science & Technology. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0020739X.2014.1002550?journalCode=tmes20

#.VOj3G3yUeaI 

 

 הצגה בכנסים אקדמים

 

Gurevich, I. & Gorev, D. (2015, June). The challenge for mathematics teacher educators: 

Leading students toward teaching in a technological environment . ICTMT 12  Faro, 

Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0020739X.2014.1002550?journalCode=tmes20#.VOj3G3yUeaI
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0020739X.2014.1002550?journalCode=tmes20#.VOj3G3yUeaI
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 Guez, Jonathan, PhD                             יהונתן , ד"ר                                 גז

 זכרון פסיכופתולוגיה, תחום ההתמחות:

 זכרון וקשב, זכרון וזקנה, זכרון, סטרס וטראומה: תחומי מחקר עיקריים

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Guez, J., Cohen, Y., Naveh-Benjamin, M., Shiber, A., Shalev, H., Yankovsky, Y., & 

Saar, R. (2013). Associative memory impairment in acute stress disorder: characteristics 

and time course. Psychiatry Research, 209, 479-484. doi.org/10.1016/j.psychres  

 

Guez, J., & Naveh-Benjamin, M. (2013) The asymmetrical effects of divided attention on 

encoding and retrieval processes: A different view based on an interference with the 

episodic register. PLoS ONE 8(9): e74447. doi:10.1371/journal.pone.0074447  

 

Saar, R., Cohen, J. E., Guez, J., Gasho, C., Shelef, I., Friedman, A., & Shalev, H. (2014). 

Reduced Corpus-Callosum volume in Posttraumatic Stress Disorder highlights the 

importance of interhemispheric connectivity for associative memory. Journal of 

Traumatic Stress, 27 (1), 18 – 26.   

 

Naveh-Benjamin, M., Guez, J., Hara, Y., Brubaker, M. S., & Lowenschuss-Erlich, I. 

(2014) The effects of divided attention on encoding processes under incidental and 

intentional learning instructions: Underlying mechanisms? Quarterly Journal of 

Experimental Psychology. 67(9), 1682 - 1696. DOI: 10.1080/17470218.2013.867517  

 

Guez, J., Hetzano-Lati, M., & Lev-Wiesel, R. (2015) Dissociative reality and dissociative 

being in therapy for post-traumatic disorders. Israel Journal of Psychiatry, 52 (1), 47 - 53.  

 

Guez, J., Rogel, A., Getter, N., Keha E., Cohen, Tz., Amor, T., Gordon, Sh., Meiran, N., 

& Todder, D. (2015) Influence of EEG Neurofeedback Training on Episodic Memory: A 
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Randomized, Sham-controlled, Double Blind Study. Memory, 23(5), 683 - 694. DOI: 

10.1080/09658211.2014.921713   

 

Narkiss-Guez, T., Zichor, Y., Guez, J., & Diamond, G. M. (2015) Intensifying 

attachment related sadness and decreasing anger intensity among individuals suffering 

from unresolved anger: The role of relational reframe followed by empty chair 

interventions. Counselling Psychology Quarterly, 28(1), 44 – 56. DOI: 

10.1080/09515070.2014.924480   

 

Rogel, A., Guez, J., Getter, N., Keha E., Cohen, Tz., Amor, T., & Todder, D. (2015) 

Transient Adverse Side Effects During Neurofeedback Training; A Randomized, Sham-

controlled, Double Blind Study. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 40(3), 209-

218. DOI 10.1007/s10484-015-9289-6  

 

Saar, R., Shalev, H., Kanthak, M. K., Guez, J., Friedman, A., & Cohen, J. E. (2015). 

Altered Processing of Visual Emotional Stimuli in Posttraumatic Stress Disorder: An 

Event-Related Potential Study. Psychiatry Research: Neuroimaging. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.pscychresns.2015.05.015 

 

Guez, J., Saar, R., Mualem, L., Efrati, M., & Keha, E. (2015). Negative Emotional 

Arousal Impairs Associative Memory Performance for Emotionally Neutral Content in 

Healthy Participants. PLoS ONE. DOI: 10.1371/journal.pone.0132405 

 

Guez, J., & Naveh-Benjamin, M. (2015) Proactive interference and concurrent inhibitory 

processes do not differentially affect item and associative recognition: Implication for the 

age-related associative memory deficit. Memory. 

http://dx.doi.org/10.1080/09658211.2015.1069852 
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  Prof ,Gazit Avikam                                פרופ'                         גזית אביקם ,

 הוראת מתמטיקהתחום ההתמחות: 

, הכשרת יצירתיות במתמטיקה, לקויי למידה, ולדות המתמטיקה, תפתרון בעיות תחומי מחקר עיקריים:

 מורים למתמטיקה

 

 ספרים

משוררים  על נשים מתמטיקאיות ועל -האישה ואת המשורר במתמטיקהחפשו את  (.2013) גזית א'

 .מתמטיקאים, הוצאת גייסט, כפ"ס 

 .גייסט, כפ"ס הוצאת אתגרי חשיבה לאוהבים, למתעניינים ולמכורים, חושבים לעוד עניין, (.2013) גזית א'

 

 עריכת ספרים

אסטרטגיות, דילמות -במתמטיקה בפתרון בעיות (. יצירתיות 2015עור'.)- גזית, א', פטקין , ד' 

 וטעויות,מכון מופ"ת, א"א

מורי  , מי אתה המורה למתמטיקה? מאפייני הכשרה, ידע, אישיות והוראה של2014, פטקין ד, גזית א'

 .מתמטיקה בבית הספר היסודי, מכון מופ"ת, ת"א

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Gazit, A. ( 2013). Pre service mathematics teachers‘ attitudes toward integrating humor in 

math lessons. The Israeli Journal of Humor Research: An International Journal, 3, 27-44.  

Patkin, D., & Gazit, A. (2013). On roots and squares - Estimation, intuition and creativity. 

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology.   Version of 

record first published: 28.2.2013. 

 

קומבינטוריות אצל  . השפעת הוראה באמצעות מודלים מוחשים על פתרון בעיות(2013) , חי, נ'גזית, א'

 .92-79, 24, כתב עת להוראת מתמטיקה בביה"ס היסודי, 2000מספר חזק תלמידי ה. 

, 2000חזק  מספר. התנסות ישירה כאמצעי רב עצמה לשיפור אינטואיציות הסתברותיות. (2013) גזית, א'

 .24-16, 23, תב עת להוראת מתמטיקה בביה"ס היסודיכ
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 הצגה בכנסים אקדמים

תרבותיות, מכללת -האם יש חיה כזו? הכנס הבינלאומי לרב-( . הומור בהוראת מתמטיקה2015גזית, א' )

  יולי 1גורדון, חיפה, 

Gazit, A., & Chay, N. (2014, September). The influence of teaching, using concrete models 

on solving combinatorial problems of 5th grade students, Conference : The Future of     

Mathematics in a Connected World,  Montenegro. 

ינוס השביעי של האגודה הכ .על משוררים מתמטיקאים -מתמטיקה, שפה שירה .(יולי, 2013, ) גזית, א'

 שפה, הקריה האקדמית אונו, קרית אונו.לאורינות ו הישראלית

הכנס הארצי של החינוך  .חידות ואתגרים חזותיים לפיתוח חשיבה מרחבית .(יולי, 2013) גזית, א'

 גיאומטריה מזוויות שונות, מרכז הכנסים שפיים. המתמטי ביסודי,

Gazit, A., & Patkin, D. (2013, July). Does he who understands -- teach? Professional self-

image of  mathematics teachers       

 

-חינוך משנה מציאות, המכללה האקדמית לחינוך דוד ילין, י :לאומי השישי להכשרת מורים-הכנס הבין

 ם, מכון מופ"ת, ת"א
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 hD,PSharon  Dotan-Gilaie                                        , ד"רגילאי דותן שרון 

 תפיסת ראייה ומערכת הראיה במוח האדם תחום ההתמחות:

 תפיסת עצמים, פרצופים, תנועה ראייתית, תנועה ביולוגית תחומי מחקר עיקריים:

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Gilaie-Dotan S., Saygin, A. P., Lorenzi, L., Rees, G., Behrmann, M. (4105) The ventral 

aspect of the visual form pathway is not critical for the perception of biological motion. 

Proceedings of the National Academy of Sciences U S A . 

Lev, M.,*, Ludwig. K.,*, Gilaie-Dotan, S.,* Voss, S., Sterzer, P., Hesselmann, G., Polat, U. 

(2014), Training improves visual processing speed and generalizes to untrained functions. 

Scientific Reports, 22740  

* Equal first 

Gilaie-Dotan, S., Tymula, A., Cooper, N., Kable, J. W., Glimcher, P., Levy, I. (2014). 

Neuroanatomy predicts individual risk attitudes. Journal of Neuroscience,34(37):12394-401 

Gilaie-Dotan S., Rees, G., Butterworth, B., Cappelletti, M. (2014). Impaired numerical 

ability affects supra-second time perception. Timing and Time Perception, 2(2):169-187  

Lev, M., Gilaie-Dotan, S.,* Gotthilf-Nezri, D., Yehezkel, O., Brooks, J., Perry, A,, Bentin, 

S., Bonneh, Y., Polat, U. (2014). Training-induced recovery of undeveloped visual functions 

may be followed by improved perceptual functions: indication from adult with perceptual 

impairments. Science  Developmental, science 18(1):50-64  

 

 הצגה בכנסים אקדמים

Gilaie-Dotan S. (2015). Ventral “form” visual pathway and the EBA are not critical for 

biological motion perception: evidence from patients and a model suggestion. Israel ISCOP 

Conference, Akko, Israel. 
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Gilaie-Dotan S. (2014). Ventral “form” visual pathway and the EBA are not critical for 

biological motion perception: evidence from patients and a model suggestion. Society for 

Neuroscience, Washington DC. 

Gilaie-Dotan S. (2014). Ventral “form” visual pathway and the EBA are not critical for 

biological motion perception: evidence from patients and a model suggestion. Vision 

Sciences Society, Florida. 

Gilaie-Dotan, S., Rees, G., Butterworth, B., Cappelletti, M. (2013). Impaired numerical 

ability affects supra-second time perception. 14
th

 Rhythm Production and Perception 

Workshop (RPPW), Birmingham, UK. 
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  PhDGilad Eti,                                                                         , ד"רגלעד אתי 

 חינוך ומינהל מערכות חינוך תחום ההתמחות:

, תהליכי שינוי במערכת החינוך, יזמות חינוכית, תינוך, מנהיגות נשימגדר וח תחומי מחקר עיקריים:

 ים חדשים ופיתוח מקצועי של מוריםמורהתמחות בהוראה, תרבותי, -חינוך רב

 

 פרק בספר

הספר היסודי בהיבט רב תרבותי. בתוך: -(. מורים גברים למתמטיקה בבית2014מלאת, ש' וגלעד, א' )

? מאפייני הכשרה, ידע, אישיות והוראה של מורי המורה למתמטיקה  כים(.דורית פטקין ואביקם גזית )עור

 מכון מופ"ת.. 262-292, מתמטיקה בבית הספר היסודי

 

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Gilad, E., & Millet, S. (2015). Manifestation of the Freirean pedagogy in a unique pre-

service teacher education programme for Ethiopian immigrants in Israel. Journal of Studies 

in Social Sciences, 10(2), 58-76. 

Gilad, E., & Millet, S. (2015). Teacher-educators' perception of multiculturalism in a unique 

programme for Ethiopian pre-service teachers in Israel. The International Journal of Social 

Sciences and Humanities Invention, 2(1), 935-950. 

Gilad, E. (2015). 'No one has asked me but I have something to offer': New Teachers' 

experience-based 'ten commandments' designed for optimal induction into school of new 

teachers. International Research in Education, 3(1), 152-165. 

Gilad, E. & Millet, S. (2015). Learning from success: personal stories as an expression of  

cultural narrative of desire, determination and strength. Asian Journal of Management  

Sciences & Education, 4 (2), 110-118.  

Gilad, E. & Alkalay, A. (2015). Staff room as a support space for optimal absorption of new  

teachers. International Journal of Contemporary Applied Sciences, 2 (4), 61-77. 
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Gilad, E. & Millet, S. (2015). "The Multi-Faceted Kindergarten Teachers"- A Multicultural  

Perception of Kindergarten Teachers' Role in Light of the 'New Horizon' Reform.  

International Research in Education, 3 (2), 13-25. 

 

Gilad, E. & Alkalay, A. (2015). New teachers' domains of interest in the first year following  

their internship. Journal of Educational Policy and Entrepreneurial Research, 2 (5), 91-100. 

 

Gilad, E. & Millet, E. (2015). The Humanistic Education in a Unique Pre-Service Teacher  

Education Programme for Ethiopian Immigrants: A Foundation for Bridging Gaps.  

International Journal for Innovation Education and Research, 3 (8), 115-125. 

 

Gilad, E. & Millet, S. (2015). Perception of ideal teachers' figure among Ethiopian  

immigrant pre-service teachers. International Journal of Humanities & Social Studies, 3 (10),  

313-319. 

Gilad, E. (2015). The Unique Cuisine of Cochin Jews. Journal of Centre for Asian Studies, 3  

(1), 17-19. 

Gilad, E. & Alkalay, A. (2015). "We continue as teachers": Success events perceived as  

meaningful by teachers and encourage them to persevere in teaching. International Journal of  

Current Innovation Research, 1 (12), 268-280. 

Gilad, E. (2014). Ethiopian and Bedouin pre-service teachers' perception of the woman's 

figure and the leader's figure. International Journal of Education and Research, 2(5), 261-

282. 

Gilad, E. (2014). A Management practicum programme in teacher education: From teacher 

to teacher-leader. International Journal of Learning & Development, 4(3), 26-34. 

Gilad, E. (2012). Developing awareness and changing gender perceptions among student 

teachers. International Journal of Education and Practice, 2(11), 250-263.  
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Gilad, E., & Millet, S. (2014). A Multi-cultural view of mathematics male-teachers at Israeli 

primary schools. International Journal of Learning Teaching & Education Research, 7(1), 

23-43. 

Steiner, L & Gilad, E. (2014). Students-mothers' conception on combining higher education 

and motherhood: A comparative intercultural outlook. Educational Alternative, 12, 760-768. 

Gilad, E., & Millet, S. (2014). Theory and practice in a unique programme for Ethiopian pre-

service teachers seen from a multicultural view point: A case study. Journal of Educational 

Policy and Entrepreneurial Research, 1(4), 8-15. 

Gilad, E., & Alkalay, A. (2014). The gap between role expectations of newly qualified 

teachers and school reality. International Journal of Education and Research, 2(12), 473-

486. 

 הצגה בכנסים אקדמים 

Gilad, E. & Millet, S. ( 2015). Voices and Pictures from an Online Course and a Face to Face  

Course. ICDEL 2015: XIII International Conference on Distance Education and Learning.  

Zurich, Switzerland. 

Gilad, E. & Millet, S. ( 2015). Manifestation of the Freirean Pedagogy in a Unique Pre- 

Service Teacher Education Programme for Ethiopian Immigrants in Israel. The International  

Conference in Education for the 21
st
 Century: Multiculturalism, Children’s Rights and  

Global Citizenship. Gordon Academic College of Education, Haifa, Israel. 

Steiner, L., & Gilad, E. (2014). Students-mothers' conception on combining higher-education 

and motherhood: A comparative intercultural outlook. Annual International Conference 

Education, Research & Development, Elenite, Bulgaria. 

Gilad, E., & Alkalay, A. (2014). Staff room as support for optimal absorption of new 

teachers. Community Involvement, Teaching and Research Conference. Achva Academic 

College. 

Gilad, E., & Millet, S. (2014). A multi-cultural view of mathematics male-teachers at Israeli 

primary schools. Achva Academic College. 
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-רב השוואתי מבט - והלימודים האימהות שילוב אתאימהות -סטודנטיות תפיסת(. 2014) 'א, גלעד

 מכללה אקדמית אחווה.מעורבות חברתית, הוראה ומחקר,  כנס  תרבותי.

-יהודיות וסטודנטיות בדואיות סטודנטיות בקרב ולימודים אימהות שילוב(.  2014ושטיינר ל' ) 'א גלעד

 מכללה אקדמית חמדת הדרום.מחקר,  כנס .מורים בהכשרתדתיות 

, מכללה אקדמית מחלקתי-בין סמינר פורום. ומציאות חלוםהספר: -בבית חדשים מורים(. 2014) 'א, גלעד

 חמדת הדרום.

 ראשי של ארצי פורום. ספרית-הבית והמציאות מורים של תפקיד ציפיות(. 2014ואלקלעי א' ) 'א, גלעד

 משרד החינוך ומכון מופ"ת.. 'סטאז ורכזי' סטאז יחידות

 יחידות ראשי פורום. ספרית-הבית והמציאות תפקיד ציפיות: חדשים מורים(. 2014ואלקלעי א' ) 'א, גלעד

 משרד החינוך ומחוז הדרום. '.סטאז ורכזי' סטאז

 הכנס. הפער בין ציפיות תפקיד של מורים חדשים והמציאות בבית הספר(. 2013ואלקלעי, א' ) 'א, גלעד

 . מכללת דוד ילין ומכון מופ"ת.מציאות משנה חינוך: מורים להכשרת השישי נלאומיהבי

 ראשי פורום. 'הסטאז לאחר הראשונה בשנה ללמוד רוצים חדשים מורים מה(. 2013ואלקלעי א' ) 'א, גלעד

 , משרד החינוך ומכון מופ"ת.'סטאז ורכזי' סטאז יחידות

 

 רשימת פרסומים בספרי כנס שפיטים

Gilad, E. & Millet, S. (2015). Teaching of qualitative research: Voices and pictures from an  

online course and a frontal course. ICDEL 2015: 17th International Conference on  

Distance Education and Learning, Zurich, Switzerland 

 https://www.waset.org/conference/2015/07/zurich/ICDEL 

 

 

 דוחות מחקר

תפיסת תפקיד הגננת לאור רפורמת אופק חדש בהיבט  :'לה רבות פנים'הגננת (. 2014ומלאת, ש' )גלעד, א' 

 אביב: מכון מופ"ת.-, תלמחקר דוח .תרבותי

 

 

 

https://www.waset.org/conference/2015/07/zurich/ICDEL
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 PhDStern Dana-Ganor,                                             גנאור שטרן דנה, ד"ר

 קוגניטיבית פסיכולוגיה תחום ההתמחות:

 חשיבה מתמטית, למידה, אוטומטיות תחומי מחקר עיקריים:

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Ganor-Stern, D., Plonsker, R., Perlman, A., & Tzelgov, J. (2013). Are all changes equal? 

Investigating the effects of early vs. late changes in sequence learning, Acta Psychologica, 

144,180-189.  

Ganor-Stern, D., Tzelgov, J., & Meiran, N. (2013). How are automatic processes elicited by 

intended actions? , Frontiers in Psychology, 4. 

Ganor-Stern, D., Goldman, R. (2015). Reaching toward an end: Numerical end and distance 

effects in motor movements.  Invited paper in a special issue on Embodied Numerosity. 

Journal of Cognitive Psychology, 27(4), 490-498. DOI:10.1080/20445911.2014.950662. 
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                                                                Grobgeld , Etty PhD                                         , ד"ר גרובגלד אתי

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

 הוראה. על המתרחש במכללה האקדמית אחוה :המרצה המצטיין(. 2015ומנדלר, ד' ) גרובגלד, א'

 .13-14, 5, באקדמיה

Grobgeld, E. & Mandler, D. (2015). Best Lecturer : A look at what is happening at the  

Achva Academic College, accepted to Teaching Academy, 5, 13-14 (in Hebrew). 

 

Kedem, J., Benshalom, E., Grobgeld, E., & Ben-Israel, T. (2013). Specialization in academic    

management at the MOFET Institute: Model of a program for development of managers and  

leaders in an academic institution. MOFET Institute Journal, 50, 37-42 (in Hebrew). 

 

 הופעה בכנסים אקדמים

Avidov Ungar, O., Leshem, B., Margaliot, A., & Grobgeld, E. (2015, September).   

Faculty  usage of the active leaning classroom: Model of teaching and learning styles. ECER 

2015, Budapest, Hungary.  

Leshem, B., & Avidov Ungar, O. Margaliot, A., & Grobgeld, E. (2015, March).    

Faculty usage of the active leaning classroom: Teacher perceptions, teaching    

patterns, barriers and facilitators. SITE, Las-Vagas, USA.  

Grobgeld, E., & Teichmam-Weinberg, A. (2014). Can two walk together? Paper presented at 

the ATEE annual conference, Portugal. 

Grobgeld, E. (2013). Poverty, education and government policy in Israel. Paper presented at  

the Global Challenges and Opportunities Facing Children, Youth and Families, Wheelock  

College, Boston, MA. 

Grobgeld, E., Teichman-Weinberg, A., Wasserman E., &  Barchilon Ben-Av, M. (2013).  
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Role perceptions of academic faculty members at colleges of education. Paper presented at  

the Changing Reality Through Education. 6th International Conference on Teacher  

Education, Israel. 

Teichmam-Weinberg, A., & Grobgeld, E. (2013). The teacher educator as a role model for   

student teachers in colleges of education in Israel. Paper presented at the Education Foe the  

Future, ATEE annual conference, Norway. 
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              Dubovick Mordechai Yosaif,  PhDמרדכי  , ד"ר יוסף דובאוויק 

 תקופת הגאונים וספרותה תחום ההתמחות:

תורה שבפעל פה וספרות חז"ל, חקר התפילה, חקר ההלכה ומנהג, חקר הגניזה  תחומי מחקר עיקריים:

 הקהירית, כתבי יד עבריים

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

 .154-143, נטועים יט)תשע"ד(. הדף הראשון של פירוש רב האיי גאון למסכת ברכות.  'מ 'ידובאוויק, 

-136, אוקימתא ב)תשע"ד(. לחקר שימוש בפירוש רבינו חננאל בספר אבן העזר לראב"ן.  'מ' ידובאוויק, 

107. 

Dubovick, Y. M. (2014). Review of  book by Glick et al., Seride teshuvot: A descriptive 

catalogue of responsa fragments from the Jacques Mosseri Collection Cambridge University 

Library.  Materia Giudaica 19, 600-603. 

 

 הצגה בכנסים אקדמים

. רב יהודה ב"ר יוסף ראש כלה: מחולל שינויים בקהילת קירואן. כנס )תשע"ה, אדר( דובאוויק, י' מ'

 צבי, ירושלים.-, מכון בןותמורות בחיי יהודי צפון אפריקה וביצירתם""המשכיות 
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                                                  Dorfman Anna,  PhD, ד"ר דורפמן אנה 

 פסיכולוגיה חברתית תחום ההתמחות:

 קבלת החלטות, שיתוף פעולה, רגש תחומי מחקר עיקריים:

 

 שפיטים מאמרים בכתבי עת

Dorfman, A., Eyal, T. & Bereby- Meyer, Y. (2014) Proud to cooperate: The Consideration 

of Pride Promotes Cooperation in a Social Dilemma. Journal of Experimental Social 

Psychology, 55, 105-109. 

 הצגה בכנסים אקדמים 

 

Dorfman, A., Bereby- Meyer, Y., & Eyal, T. (2014, November). Proud to cooperate: The 

Consideration of Pride Versus Joy and Cooperation in a Social Dilemma. 35
th

 Annual 

Conference of the Society for Judgment and Decision Making (sJDM), Long Beach, 

California. 

Dorfman, A., Bereby- Meyer, Y., & Eyal, T. (2014, July). Proud to cooperate: The 

consideration of pride versus joy and cooperation in a social dilemma. 17
th

 General Meeting 

of the European Association of Social Psychology (EASP), Amsterdam, The Netherlands. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eadm.eu/
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          Handelman Sapir ,  PhD                                  , ד"רהנדלמן ספיר 

  Peace & Conflict Studiesלימודי שלום וסכסוכים  התמחות:

 תחומי מחקר עיקריים: 

Intractable Conflict, Peacemaking, Peacebuilding, Peacekeeping, Negotiation, Public 

Diplomacy, People-to-People Diplomacy, Contractualism 

 ספרים 

 (4100-רכה )הספר פורסם לראשונה בפרסום מהדורה נוספת של ספר בכריכה 

Handelman, S. (2014). Conflict and peacemaking in Israel-Palestine: Theory and 

application.Abingdon,Oxon  and New York: Routledge:  

 

 עריכת ספרים

Handelman, S. (2013). People-to-people diplomacy in Israel and Palestine: The minds of 

peace experiment.Abingdon , Oxon and New York : Routledge. 

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Handelman, S., & Pearson, F. (2014). Peacemaking in intractable conflict – A contractualist 

approach. International Negotiation, 19: 1-34.  
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 Vladimirsky Irena,  PhD                                  , ד"ר ולדימרסקי אירנה 

 היסטוריה כללית והיהודית בעת החדשה והחדישהתחום ההתמחות: 

 19-היסטוריה רוסית ומרכז אסיה במאות ה, מרכז ומזרח אירופההיסטוריה של תחומי מחקר עיקריים: 

(, היסטוריה של 20-עד המאה ה 18-; הוסטוריה אינטלקטואלית של אירופה בזמן החדש )מהמאה ה20-וה

 20-קהילות יהודיות בין מזרח למזרח הרחוק במאה ה

 

 מאמרים בכתבי עת 

Vladimirsky, I. (2014). Larisa Fialkova and Maria Yelenevskaya, In Search of the Self: 

Reconciling the Past and the Present in Immigrants' Experience (Tartu: ELM Scholarly 

Press, 203). 282 pp. Bibliography. ISBN: 978-9949-490-80-6. Book review. Ab Imperio: 

Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space. Issue 4: 39-44. 

Vladimirsky, I. (2014). Breathing Life into a Language. In MargAsia: Journal of Centre for 

Asian Studies. Vol.2, Issue 2 : 3-5. 

Vladimirsky, I. (2014). It is the West who taught it to us: Formation of Russian 

Encyclopedia Studies in Tsarist Russia. In Herald of the Russian University of the Peoples' 

Friendship. Russian History Series. (Вестник Российского Университета Дружбы 

Народов. Серия История России.). Issue 1: 75-86 

Vladimirsky, I.(2013). A Dreamer and Humanist from Orissa. In MargAsia: Journal of 

Centre for Asian Studies. Vol.1, Issue 1: 4-6. 

 

Vladimirsky, I.(2013). Постмодернизм в музыкальной культуре в первой трети ХХ 

века. In Russian (Postmodernism in Musical Culture at the beginning of the 20
th

 century). In: 

Традиции и Инновации в Современном Культурно-Образовательном 

Пространстве. Материалы IV Научно-Практической Конференции. 11 марта 2013 

года. Москва (Traditsii i Innovatsii v Sovremennom Kul'turno-Obrazovatel'nom 

Prostranstve. Materialy IV Nauchno-Prakticheskoi Konferentsii. 11 marta 2013 goda. 

Moscow): 161-166. 
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Vladimirsky, I. (2013). Российская музыкальная культура в годы НЭПа. In Russian 

(NEP and Russian musical culture). In: Вопросы музыкальной культуры и образования. 

Сборник научных трудов. Вып. 10, Москва (Voprosy muzykal'noi kul'tury i obrazovaniia. 

Sbornik nauchnyh trudov. Vyp. 10, Moscow): 132-138. 

 Vladimirsky, I. (2013). Идеология нацизма и ее сушность. In Russian (Ideology of 

Nazism). In: Особенности модернизации России: прошлое и настоящее. Материалы 15-

й Bсероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых. 17 апреля 2013 г. Москва (Osobennosti modernizatsii Rossii: proshloe i 

nastoyashchee. Materialy 15-i Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii studentov, 

aspirantov i molodyh uchenyh. 17 aprelya 2013 g.): 12-18. 

 

 השתתפות בכנסים אקדמים

Vladimirsky, I. (August 2015). "Where Many Wests Meet Many East, The 9
th

 World 

Congress of  ICCEES (International Council for Central and East European Studies, 

Makuhari, Chiba City, Japan. 

 

Vladimirsky, I.( July 2014 ). IX International Conference of the Study Group on Eighteenth-

Century Russia, the Catholic University of Leuven, Belgium 

Vladimirsky, I. (September 2013). ―Sovremennaiia Entsiklopedistika: vyzovy i perspektivy‖ 

(Modern 

Vladimirsky, I. Encyclopedia Studies: Challenges and Perspectives), International 

conference, Russian Academy of Science, Moscow  

 

"צריכה ותרבות בישראל: היבטים ביקורתיים ומשמעויות חברתיות", הכנס  (.  2015יוני ולדימרסקי. א. )

 .הראשון של הקהילה המקצועית למחקר צריכה ותרבות, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
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Vladimirsky, I. (June 2015) "How Libraries Contribute to Research", Elsevier, Tel Aviv, 

Israel. 

", סמינר 21-אתגר הוראת השואה באמצעות עדויות במאה ה –"בעקבות קולם (. 2015יוני )ולדימירסקי א.

 .ת ומכון משואה לחקר השואה, ישראלבינלאומי, מכון מופ"

בין תרבויות לפדגוגיה", כנס כלל ישראלי, מכללת קיי,  –"נפגשים בחינוך (. 2014מרס ) ולדימרסקי .א.

 .ישראל

 

 אורח וסדנאות בארץ ובחו"ל-הרצאות

אורח "התרבות האקדמית ואתיקה מקצועית: מתקופה ההלניסטית -הרצאת (. 2015מרס )ולדימירסקי א.

 .עד ימינו", מכללת גבעת וושינגטון, ישראל

 

Vladimirsky, I. (.February 2015) Guest lecture "Visual representation of Jerusalem in the 

interiors of  wooden synagogues of Eastern Europe", Russian State Humanitarian University, 

Moscow. 

 

Vladimirsky, I. (February 2015) Master class "Distance-learning Education of Humanities: 

Israeli  experience", Russian University of People's Friendship, Moscow, Russia 
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 PhD          Gila,   Zilka                                                   גילה, ד"ר זלכה 

 תקשורת וחינוך :תחום ההתמחות

תקשורת של ילדים באינטרנט וברשתות חברתיות; הרגלי צפיה של ילדים  תחומי מחקר עיקריים:

 הרגלי השימוש שלהם במדיה לגווניהבטלוויזיה; ו

 

 ספרים

-ביתן :אביב טבעון-תל(. העצמת הורים בעידן המדיה והרשתות החברתיות, דרך היסודות. 2014) 'ג, כהזל

 גלים.

אביב -תל (. העצמת מחנכים וחונכים בעידן המדיה והרשתות החברתיות, דרך היסודות.2014) 'ג, זלכה

 גלים.-ביתן :טבעון

 

 פרק בספר

ת חברתית של ילדים בסיכון בעיני הילדים עצמם, צווי בתי . בעיני המתבונן: הערכת כשירו(2015) זלכה, ג'

ילדים נוער ומתבגרים הספר, צוותי המועדוניות וחונכים אישיים. בתוך ע' גרופר וש' רומי )עורכים(, 

 . תל אביב: מכון מופת. 85-113עמ'  'ב כרךבמצבי סיכון בישראל. 

 

 הצגה בכנסים אקדמים

 נושא: ילדים ומדיה 2015הצגה בכנס האגודה לתקשורת, 

Zilka, G. (2015, July). Children and the media. The IACEP XV Biennial International 

Conference Cognition, education, brain functioning and technology: Future Trends and 

Opportunities, Greece.  

 

 דוחות מחקר

 ד ראש הממשלהמחקר רחב היקף ל'מחשב לכל ילד' משר
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  , PhD                                                 Zamir Shara, ד"ר זמיר שרה 

 מנהל, חברה ומדיניות החינוך ההתמחות:

 סוציאליזציה פוליטית, מדיניות החינוך, הערכה ומדידה: תחומי מחקר עיקריים

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Hauptman, S. Zamir, S. & Tal, R. (2015).  Social Aspects of Arabic-Hebrew-English Tri-

Lingual Literacy among Bedouin High School students in Israel, International Journal of 

Children, Families, and Social Change 1, (Boston).  

-lingual-tri-english-hebrew-arabic-of-aspects-http://journal.wheelock.edu/2015/09/social

israel-in-pupils-bedouin-among-literacy/ 

 

Zamir, S. & Flavian, H. (2015).  The Psychometric Entrance Test:  Lecturers' perceptions 

and standpoints concerning the nature of higher education admission exam in Israel, The 

Journal of Pedagogy, Pluralism and Practice, Special Issue: Higher education, Vol. IIV, 

2015 

http://www.lesley.edu/PageTemplate.aspx?id=24620 

 

Zamir, S. (2015). Military program as a patriotism-oriented socializing agent among Israeli 

youth, International Journal of Arts and Sciences, (20 )15, 444-457 

http://www.rroij.com/open-access/conflict-and-reconciliation-motives-in-the-israeli-hebrew-

literature-curriculum-for-the-arabic-junior-high-schools-in-israel-.php?aid=64113 

Zamir, S., Gilor, S., & Ouaknine , R. (2014 ).Standpoints towards curriculum change: 

Attitudes and experiences of high school English teachers regarding the new module of the 

English national   matriculation,  International Journal of Learning, Teaching, and 

Educational Research Vol. 9, No. 1, pp: 145-165. 

Zamir, S. (2014). Interpersonal communication: The various virtues of humor in 

interpersonal interactions in general and in education in particular. ASA Collection - Applied 

Social Work, (Accepted). 

http://journal.wheelock.edu/2015/09/social-aspects-of-arabic-hebrew-english-tri-lingual-literacy-among-bedouin-pupils-in-israel/
http://journal.wheelock.edu/2015/09/social-aspects-of-arabic-hebrew-english-tri-lingual-literacy-among-bedouin-pupils-in-israel/
http://www.lesley.edu/PageTemplate.aspx?id=24620
http://www.lesley.edu/PageTemplate.aspx?id=24620
http://www.rroij.com/open-access/conflict-and-reconciliation-motives-in-the-israeli-hebrew-literature-curriculum-for-the-arabic-junior-high-schools-in-israel-.php?aid=64113
http://www.rroij.com/open-access/conflict-and-reconciliation-motives-in-the-israeli-hebrew-literature-curriculum-for-the-arabic-junior-high-schools-in-israel-.php?aid=64113
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Zamir, S., & Gliko, I. (2014). Differences between teachers of general public education and 

religious public education pertaining to the establishment of the integrated education trend in 

Israel. International Journal of Humanities and Social Science3(1), 31-38. 

Zamir, S. (2014). From patriotism to globalism: A continuous social change mirrored in 

Israeli textbooks. Politics, Culture & Socialization, 4(2), 414-442. 

Zamir, S. (2013). Gender differences regarding peace-education issues. International 

Journal of Arts & Sciences, 6(3),461–468. 

Zamir, S. (2013).  Education towards collective characteristics within a plural society: The 

case of Israel. In H. Arslan & G. Rata, (Eds.), Multicultural education: From theory to 

practice (165-176). Newcastle England: Cambridge Scholars. 

Zamir, S. (2013). The reflection of conflicting values in literature readers for junior high 

schools in Israel: Can values be bridged? Building Bridges 11, pp: 159-170. 

Zamir, S., & Horowitz, T. (2013). The manifestation of the value of patriotism among Israeli 

trainee teachers - natives and immigrants: How will they educate their pupils in the light of 

this value? Journal for Critical Education Policy Studies, 11(4), pp: 202-223. 

Zamir, S., & Baratz, L. (2013). Educating "good citizenship" through bilingual children 

literature Arabic and Hebrew. Journal of Education and Learning 7(4), pp. 223-230. 

 .36-51, 65, פנים .(. בני נוער, פטריוטיות ופלדה כחולה2014) 'ש, זמיר

: הערכה ומדידה בהכשרת 51  ירחון מופ"ת .ישן מול חדש -מגמות בהערכת מורים (.2013) 'זמיר, ש

 .39-44, מורים

(. מה חושבים מדריכי החינוך הבלתי פורמאלי על המסגרת הפורמאלית בחינוך? 2013)' ולסרי, י 'ש, זמיר

 .149-162 ,ומחקר לעיון תחומי רב עת כתב -'יט שאננים

 .15-43 ,15, ומעשה מעוף .הערכה -מטה(. 2013)' ש, וזמיר' לויאן, ס

 

 ספר כנס

Zamir, S. (2015). Conflict and Reconciliation Motives in the Israeli Hebrew Literature 

Curriculum for the Arabic Junior High Schools in Israel, Research & Reviews: Journal of 

educational studies  Proceedings of, the International Institute of Social and Economic 

Sciences, the 21st International Academic Conference, Miami. 
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 PhD TilaBar Tsur -Zan ,                                     בר צור צילה,  ד"ר -זן

 פולקלור תחום ההתמחות:

שיטות מחקר איכותניות, מגדר ופולקלור, תרבות עממית, טקסי מעבר, אמנות  מחקר עיקריים:תחומי 

 , הסיפור העממי, הגניזה האפגאניתההיגוד

 

 פרק בספר

Zan-Bar Tsur, T. (2015). The tale of the "Old woman of the mountain": A folktale of Jews 

of Afghanistan. In J. Rubanovich [Ed.], Orality and textuality in the Iranian world: Patterns of 

interaction across the centuries. (pp.342-362). Leiden: Brill.   

Zan-Bar Tsur, T. (2013). Jews of Afghanistan. Entry in Encyclopedia of Jewish Folklore 

and Tradition, I, (pp. 9-12). New York: Sharpe. 

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

אישה היא כמו נזיד, חמה ומזינה: מטבח ונשיות בתרבות העממית של יהודי (. 2015) בר צור, צ'-זן

 .141 – 115 מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כ"ט, .אפגאניסתן

דית הלחם כסמל מפתח בתרבות היהו –"  קח את הנערה שידיה יודעות ללוש בצק" (. 2015) בר צור, צ'-זן

 .77 – 49, 8, אב"א: כתב עת לחקר ישראל באיראן, בוכרה ואפגאניסתן .באפגאניסתן

המורשת ההיגודית של נשים  –אישה קשישה היא כמו מגילה בעבור הבת הצעירה (. 2014) בר צור, צ'-זן

 .121 – 94, 7, אב"א: כתב עת לחקר ישראל באיראן, בוכארה ואפגאניסתן .יהודיות מאפגאניסתן

כל אשר מביאה המיילדת רוחץ המתים לוקח: לידה ומוות במעגל החיים של יהודי (. 2013) צ'ר צור, ב-זן

 .45-108 ,136, פעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח .אפגאניסתן

 

 השתתפות בכנסים אקדמים

רת ההרצאה: כותת יהדות איראן, בוכרה ואפגאניסתן, (. היבטים וסוגיות בתולדו2015)מאי  בר צור, צ'-זן

 קסט וטקסטיל אצל יהודי אפגאניסתן. מכון בן צבי. ירושלים.ט –'רוקמת הציפורים הקטנה' 
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  PhD                                 Taub Rivka ,                       טאוב רבקה, ד"ר 

 הוראת מדעים :תחום ההתמחות

 לוגיות בחינוךמדע חישובי, מדעי המחשב, טכנו תחומי מחקר עיקריים:

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Taub, R., Armoni, M., Bagno, E., & Ben-Ari, M. (2015). The effect of computer science on 

physics understanding in a computational science environment. Computers & Education 87, 

10-23. 

Taub, R., Armoni, M., & Ben-Ari, M. (2013). The contribution of computer science to 

learning computational physics. In I. Diethelm, and R. Mittermeir, (Eds.), Lecture Notes in 

Computer Science, 7780, 127-137. Berlin, Germany: Springer-Verlag. 

 

 פרסום בספרי כנסו הצגה בכנסים אקדמים

 

Taub, R., Armoni, M., & Ben-Ari, M. (2014). Abstraction as a bridging concept between 

computer science and physics. Proceedings of the 9th Workshop in Primary and Secondary 

Computing Education, pp. 16-19. Berlin, Germany. 

Taub, R., Armoni, M., & Ben-Ari, M. (2014). The effect of computer science and active 

simulation design on physics learning.  Proceedings of the 9th Chais Conference for the 

Study of Innovation and Learning Technologies: Learning in the Technological Era, pp. 94-

99. Ra‘anana, Israel. 

Taub, R., Armoni, M., & Ben-Ari, M. (2013). The contribution of computer science to 

learning computational physics. In I. Diethelm and R. Mittermeir, (Eds.) Lecture Notes in 

Computer Science, 7780 (pp. 127-137). Berlin, Germany: Springer-Verlag. 
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 הצגת פוסטרים בכנסים

Taub, R., Ben-Ari, M. and Armoni, M. (2014). The effect of computer science on physics 

learning in a computational science course. Proceedings of the 19th Annual SIGCSE 

Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, (ITiCSE14). 

Taub, R., Ben-Ari, M. and Armoni, M. (2014). Learning physics with the aid of computer 

science. Conference of the Learning Sciences. Haifa, Israel.  
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  PhD      ,Weinberg, Ariela-Teichman       ר, ד"טייכמן וינברג אריאלה 

 מדעים, חינוך :תחום ההתמחות

 מורי מורים במכללות להוראה תחומי מחקר עיקריים:

 

 הצגה בכנסים אקדמים

Grobgeld, E., & Teichman-Weinberg, A. (2014). Can two walk together? Paper presented at    

the ATEE annual conference, Portugal. 

Teichman-Weinberg, A., & Schwabsky, N. (2012).  Middle management administration    

positions in teacher education colleges as a path of professional career transition. Paper  

presented at the ATEE annual conference, Portugal. 

Grobgeld, E., Teichman-Weinberg, A., Wasserman E., &  Barchilon Ben-Av, M. (2013).  

Role perceptions of academic faculty members at colleges of education. Paper presented at  

the Changing Reality Through Education. 6th International Conference on Teacher  

Education, Israel. 

Teichman-Weinberg, A., & Grobgeld, E. (2013). The teacher educator as a role model for  

student teachers in colleges of education in Israel. Paper presented at the Education Foe the  

Future, ATEE annual conference, Norway. 

Teichman-Weinberg, A., & Schwabsky, N. (2013).  Promotion to Middle Management   

Academic Administration Positions in Colleges of Education in Israel.  Paper presented at the  

ATEE annual conference, Norway. 

Teichman-Weinberg, A., & Schwabsky, N. (2013). Processes of Promotion to Middle  

Management Academic Administration Positions in Colleges of Education from the Point of  

View of the Academic Staff. Paper presented at the  Changing Reality Through Education,  

The 6th International Conference on Teacher Education, Israel. 



          

 

 

רשות המחקר                                                                                                         

62 

                                                        Levin Orna , PhDלוין אורנה, ד"ר

 ספרות עברית חדשה תחום ההתמחות:

דשה: ייצוגי מורים , דימויים תרבותיים והיבטים קיומיים בספרות העברית הח תחומי מחקר עיקריים:

 רים לספרות בעידן הדיגיטלי.שרת מוהכ. , ייצוגי אמן ותודעתו הפואטיתייצוגי מרחב

 

 פרק בספר

. בתוך: שאול ויוהאנה לנעמי פרנקל "הזאת נעמי"? ציונות וספסל ללא משענת בטרילוגיה (2013לוין, א. )

-435)עמ'  כרך ג  היהודית בסיפורת מחקרים: סיפור מעשה א' ליפסקר, ור' קושלבסקי )עורכים(, 

  .רמת גן: אוניברסיטת בר אילן(.409

 

 ים בכתבי עת שפיטיםמרמא

אסטרטגיית שאילת שאלות בשירי הילדים של אברהם  פדגוג במסווה של משורר:(. 2015) לוין, א'

 עמ' )התקבל(. 23, עיונים בחינוך. שלונסקי

-שחר ונ' בן-ר' בן :בתוך .השפה העברית כזרות פוליטית: עיון ברומן פרדה לנעמי פרנקל'(. 2013לוין, א. )

הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי תל אביב: .(216 – 199)עמ' , ו כרך, חיה שפה בריתהע)עורכים(,  ארי

  .אביב-ש פורטר באוניברסיטת תל"לפואטיקה וסמיוטיקה ע

 ,דברים .'אחר' מכוכב אחר: הדימוי התרבותי של ה'אחר' ב'ברקאי' ו'פרדה' לנעמי פרנקל(. 2013) .א, לוין

6   ,164-151 .http://app.oranim.ac.il/dvarim/category/theothers/ 

. 84-76, א, כעת .: נוכחותן של יצירות אמנות בכריכות רומניםCover and over (.  2013) .א, לוין

http://www.talpiot.ac.il/docs/kaet/kaet.22.12.2013.pdf 

 

 הצגה בכנסים אקדמים

Levin, O. (January, 2015). From exclusion to aggrandizement: A study of two short-short 

stories about children with special needs - the correlation between the cultural context in 

which the stories were written and the basic principles of the "Law of Integration". The 

conference Not in My Back Yard (NIMBY): Inter-Cultural Inclusion in Educational Systems 

and in Society - At Beit Berl College [English].  

 

http://app.oranim.ac.il/dvarim/category/theothers/
http://www.talpiot.ac.il/docs/kaet/kaet.22.12.2013.pdf
http://www.talpiot.ac.il/docs/kaet/kaet.22.12.2013.pdf
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ממשמעות הסיפור למשמעות הקיום: הסיפור המיניאטורי ככלי לוגותראפויטי. (. 2015)אוקטובר,  לוין, א'

  .[Hebrew]הקונגרס הבינלאומי הראשון ללוגותראפיה בישראל. אוניברסיטת חיפה 

קריאה ראשונה בשפה שנייה: הרגלי קריאת רומנים של מורים לספרות בשלב (. 2015)מאי,  לוין, א'

 [.Hebrewאומי המקוון: עברית בקוונה תחילה. מכון מופ"ת ]ל-. הכינוס הביןההכשרה המקצועית

פוסטר. הכנס  -(. אתיקה ברשת לצרכים אקדמיים: לקראת גיבוש אמנה מכללתית 2015)יוני,  לוין, א'

 , חיפה.טכניוןה ל.הארצי השנתי השלושה עשר של מיט"

-אברהם שלונסקי כמודל פואטיהכתיבה של  -בין ספרות ילדים לספרות ילדותית  (., מאי2013) לוין, א.

 במכללת אחוה. קשרי גומלין בין ספרות הילדים לספרות המבוגריםכנס . דידקטי

 ?מחק הוא ולמה עגנון כתב מה": שעברו ימים נשמת לעילוי אני שכתבתי הספר זה(. , יולי2013) לוין, א.

  קונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות באוניברסיטה העברית בירושלים.ה

 

 תפקידים בכנסים

מארגנת יום העיון "אתיקה ברשת לצרכים אקדמיים: לקראת גיבוש אמנה מכללתית" במכללה האקדמית 

 (. 10.3.15לחינוך גבעת וושינגטון )

יו"ר מושב מליאה "מחאה, מגדר ומגזר" בכנס "הטקסט והמחאה: כנס ארצי בסימן מאה שנים להולדתו 

 (. 2014חוה )יולי של אלבר קאמי". המכללה האקדמית א

 

 הצטיינות ופרסים 

המכללה האקדמית אחוה.קבלת מכתב הצטיינות על מצוינות בהוראה,  - 2015  

 .אחוה האקדמית במכללה מצטיינת מרצה - 2014
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  Landman Shlomit, PhD                                        ד"ר  לנדמן שלומית ,

  תבלשנות עבריתחום ההתמחות: 

 אונומסטיקה יהודית וישראלית, חקר השיחתחומי מחקר עיקריים: 

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

עיונים בשפה (. מטענים אידיאולוגיים בשמות פרטיים של המגזר היהודי במדינת ישראל. 2014) לנדמן, ש.

 .27-12(, 2)6וחברה 

Landman, S . (2015). Jewish Names. Oxford Bibliographies in Jewish Studies .N .Seidman, 

(Ed.). New York: Oxford University Press. 

Landman, S. (2015). Cultural Interaction: Israeli Given Names in the Jewish Sector. 

margASIA, Journal of Center for Asian Studies, 11-16. 

 

 הצגה בכנסים אקדמיים

, ניו יורק: NAPH. כנס יטיות בשמות פרטיים במגזר היהודי במדינת ישראלכוונות פול(. 2013) לנדמן, ש.

 הסמינר היהודי התיאולוגי.

. הקונגרס העולמי השישה תקופות באונומסטיקה של המגזר היהודי במדינת ישראל(. 2013) לנדמן, ש.

 עשר למדעי היהדות. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

-, באר שבע: אוניברסיטת בןNAPH. כנס הברתי במדינת ישראל-ם החדעלייתו של הש(. 2014) לנדמן, ש.

 גוריון בנגב.

. הכינוס המ"א של איל"ש נקודת הסיום בנרטיב דבור: התאמת המבנה התחבירי לתוכן(. 2014) לנדמן, ש.

 אילן.-)אגודה ישראלית לבלשנות(. רמת גן: אוניברסיטת בר

 

Landman, S. (2014). Cultural Interaction: Israeli Given Names in the Jewish Sector 1948-

2007. Xth congress of EAJS. Paris: Ecole Normale Superieure.  

התגבשות מסורת אונומסטית במגזר היהודי במדינת ישראל על פי נתונים מן השנים (. 2015. )ש, לנדמן

 ושלים: מכללת דוד ילין.של החוג לבלשנות ע"ש חיים רוזן. יר 31-. המפגש ה2007-1948
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. הכנס השמות הפרטיים על סולם תרבותי ישראלי על פי ראיונות איכותניים עם הורים(. 2015. )ש, לנדמן

 אילן.-לחקר השמות היהודיים. רמת גן: אוניברסיטת בר 12-הבינלאומי ה

טנסי:  NAPH, . כנסמיניים של יילודים במגזר היהודי במדינת ישראל-שמות פרטיים דו(. 2015. )ש, לנדמן

 אוניברסיטת ממפיס.

. הכינוס המ"ב של איל"ש מיניים-עמדות מרואיינים חילוניים כלפי שמות פרטיים דו(. 2015. )ש, לנדמן

 )אגודה ישראלית לבלשנות(. ירושלים: מכללת דוד ילין.

Landman, S. (2015). Paponymy as a Naming Practice in the Jewish Sector of the State of 

Israel. The Third International Conference on Onomastics: Names and Naming. Romania: 

Baia Mare University.  

 סקירת ספרים

Landman, S. & Rosenhouse, J. (2015). Edwin D. Lawson, Zinaida S. Zavyalova & Richard 

F. Sheil (2014): Tatar First Names from West Siberia: An English and Russian 

Dictionary.The Phonetician 111-112, 103-105. 
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                                                         Leshem Beky , PhDלשם בקי  , ד"ר

 חינוך מיוחד: תחום ההתמחות

 םטירווחה נפשית, תקשוב והוראה וניהול קונפליק תחומי מחקר עיקריים:

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Klodnick, V. V., Guterman, N., Haj‐Yahia, M. M., & Leshem, B. (2014). Exploring 

adolescent community violence exposure and posttraumatic stress cross‐culturally in Israel. 

Journal of Community Psychology, 42(1), 47-60.  

Haj-Yahia, M. M., Leshem, B., & Guterman, N. B. (2013). The rates and characteristics of 

the exposure of Palestinian youth to community violence. Journal of Interpersonal Violence, 

28(11), 2223-2249. 

 

 הצגה בכנסים אקדמים

 

Avidov Ungar, O., Leshem, B., Margaliot, A., & Grobgeld, E. (2015, September). Faculty 

usage of the active leaning classroom: Model of teaching and learning styles. ECER 2015, 

Budapest, Hungary 

Leshem, B., Avidov Ungar, O., Margaliot, A., & Grobgeld, E Faculty Usage of the Active 

Leaning Classroom: Teacher Perceptions, Teaching Patterns, Barriers and Facilitators. 

Society for Information Technology and Teacher education 2015 Annual Conference, March 

2015, Las Vegas, USA. 

Leshem, B. (2014, July). The role of exposure to the suffering of the other, empathy, dignity, 

and honor, and their ability to support reconciliation, in the Israeli-Palestinian conflict 

context. International Society of Political Psychology Annual Meeting, Rome, Italy. 

 -בכיתה כבר הטכנולוגיה: בהוראה ובתקש(. 2014' )ש, מרגליות ושמאי', א, מרגליות', ג, הורוביץ', ב, לשם

 .אביב תל, לוינסקי מכללת. ל"מיט כנס? איתה עושים מה
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 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Klodnick, V. V., Guterman, N., Haj-Yahia, M. M., & Leshem, B. (2014). Exploring 

adolescent community violence exposure and posttraumatic stress cross-culturally in Israel. 

Journal of Community Psychology, 42(1), 47-60.  

Leshem, B., Haj-Yahia, M. M., & Guterman, N. B. (2015). The characteristics of help 

seeking among Palestinian adolescents following exposure to community violence. Children 

and Youth Services Review, 49, 1-10.  
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                                         Mozes Koch Rita , PhDמוזס קוך ריטה , ד"ר

 הנדסה גנטית :תחום ההתמחות

 וירולוגיה :תחומי מחקר עיקריים

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Mozes-Koch, R., Maori, E., Rabinowitch, H. D.,  & Sela, I. (2014). Only minimal regions of 

tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) are required for replication, expression and 

movement. Arch. Virology, 159(9), 2263–2274. 

  

 This article is published with open access at Springer.link.com. 

 

 הצגה בכנסים אקדמים

Mozes-Koch, R.
1 

(2014, August). Expression of an Entire Bacterial Operon in Plants  

3rd ESA Congress ,Debrecen, Hungary. 

1
 Co-authors of study: Gover, O., Tanne, E., Peretz, Y.,  Maori, E., Chernin, L, & Sela, I.   

 

 מחקר דוחות

10/30/14 - 20140325707 - Growth enhancement of plants 

The present invention provides means and methods for producing plants with enhanced 

growth and yield. Particularly, the present invention provides plants to which an expression 

construct comprising the entire prn operon was introduced, wherein said plants produce 

pyrrolnitrin and show enhanced growth and yield production compared to corresponding 

control plants...  

Inventors: Ilan Sela, Haim David Rabinowitch, Leonid Chernin, Rita Mozes-koch (Yissum 

Research Development Company of The Hebrew University of Jerusalem Ltd.) 

 

09/04/14 - 20140250547 - Plant expression constructs comprising and uses thereof 

http://www.freshpatents.com/-dt20141030ptan20140325707.php
http://www.freshpatents.com/Ilan-Sela-Ramothashavim-invdxi.php
http://www.freshpatents.com/Haim-David-Rabinowitch-Kiryatono-invdxh.php
http://www.freshpatents.com/Leonid-Chernin-Rehovot-invdxl.php
http://www.freshpatents.com/-dt20140904ptan20140250547.php
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Methods of expressing a molecule of interest in a plant are disclosed. One method comprises 

contacting roots of the plant in a solution comprising at least one Geminivirus based 

expression construct so as to allow the at least one Geminivirus based expression construct to 

be absorbed by the roots, the...  

Inventors: Ilan Sela, Yuval Peretz, Rita Mozes-koch (Morflora Israel Ltd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freshpatents.com/Ilan-Sela-Ramothashavim-invdxi.php
http://www.freshpatents.com/Yuval-Peretz-Rechovot-invdxy.php
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 John, Ph.D,      Wurm Arie-Mor                     ד"ר, אריה ג'ון  וורם-מור

 .פילוסופיה של המדעתחום ההתמחות: 

ניסויי חשיבה במדע, רציונליות וקדמה במדע, פילוסופיה והיסטוריה של תחומי מחקר עיקריים: 

 ביות ופיסיקה.מחשבים, חישו

 

 

 פטנטים

Wurm A.J.M., Heller Z. & Scheim K. (2013). Contactless non-invasive analyzer of breathing 

sounds. Patent Application Publication U.S. 2013/0060100 A1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

רשות המחקר                                                                                                         

71 

                          Miller Erez Cedric , PhD            מילר ארז סדריק ,ד"ר

 חינוך מיוחד, פסיכולוגיה תחום ההתמחות:

, איכות חיים ומשאלות לב של בוגרים צעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית תחומי מחקר עיקריים:

מניעי הבחירה בהכשרה בחינוך מיוחד של קבוצות מיעוט שונות. , ADHDסיפורי חיים של בוגרים עם 

 .מניעי הבחירה בהוראה בחינוך מיוחד של קבוצות מיעוט, עם לקויותקבוצות דיון מקוונות של מתבגרים 

 

 פרק בספר

Miller, E. C., & Flavian H. (2013). Self-representation and Social support among adolescents 

with Asperger Syndrome in online communities. In H. Flavian ,&. Huber G. L (Eds.), 

Qualitative Psychology Nexus Volume 11: Building Bridges, (pp. 89-108). Tübingen, 

Germany: Center for Qualitative Psychology. 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Fleischmann, A., & Miller E. C. (4102). Online narratives by adults with AD(H)D who were 

diagnosed in adulthood. Learning Disabilities Quarterly, 36(1), 47-60. 

 

 הצגה בכנסים אקדמים

Miller, E.C. (2014, May). Coping and resilience among adults with ADHD diagnosed in 

adulthood. The 2
nd

 World Conference on Resilience: From Person to Society. Timisoara, 

Romania. 

Miller, E. C. (2013, June). Access and new opportunities in Israeli Bedouin special 

education. Wheelock College‘s International Conference: Global Challenges and 

Opportunities Facing Children, Youth and Families. Boston, USA. 

 דוחות מחקר

ייצוג עצמי ותמיכה חברתית בקרב מתבגרים עם תסמונת אספרגר (. 2013ופלביאן, ה. ) ,.ס. א, מילר

 . דו"ח מחקר לועדת המחקר, מופ"ת.בקהילות מקוונות

  מרצה אורח 

Miller, E. C. (2015, April). Walking the Talk? Reflections about multiculturalism at a multi-

ethnic and multi-religious academic college. Wheelock College. 
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  PhD                    Millet Shosh ,                                    מלאת שוש, ד"ר 

 מורים מתחילים תכנון לימודים, מחקר איכותני, הנחיה והדרכה תחום ההתמחות:

למידה מקוונת, -ת, מגדר, הוראההכשרת מורים, רב תרבותיות, אוריינות מתמטי תחומי מחקר עיקריים:

 ת הכשרה ייחודיות, דיאלוג העצמההגיל הרך, תוכניו

 ספרים

. מסעות של תקוה: יוצאי אתיופיה בנתיבי חינוך, השכלה והצלחה(. 2015, כהן נ' )מלאת ש'קלניצקי א',  

 תל אביב: מכון מופ"ת.

 

 פרק בספר

תרבותי על גברים מורים -מבט רבגזית )עורכים(,  בתוך ד' פטקין ו א' המורה למתמטיקה(. 2014) מלאת ש'

 (. תל אביב: מכון מופ"ת262-293, )עמ' למתמטיקה בביה"ס היסודי בישראל

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Millet, S, Gilad, E.(2015) Perception of Ideal Teachers' Figure among Ethiopan Immigrant 

Pre-Service Teachers The International Journal of business & management ISSN 2321-8916 V3 

ISSN 10 313-319/ 

Gilad, E.  Millet, S. (2015). The Humanistic Education in a Unique Pre-Service Teacher 

Education Program for Ethiopian Immigrants: A Foundation for Bridging Gap International 

Journal for Innovation Education and Research www.ijier.net Vol:-3 No 8 International 

Educative Research Foundation and Publisher © 2015 pg. 115  

Millet, S. Gilad, E. (2015). The multi-faceted kindergarten teachers:  A multicultural 

perception of  kindergarten teachers' role in light of the New Horizon reform. Research in 

Education, 3(2), 2327-5499 

Millet, S. Gilad, E. (2015). Learning from successes: Personal story of an Ethiopian teacher 

education graduate as an expression of a cultural narrative of will, determination and power. 

Asian Journal of Management Sciences & Education,  2, 110-118. 
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Gilad, E. Millet, S. (2015). Teacher-educators' perception of multiculturalism in a unique 

programme for Ethiopian pre-service teachers in Israel. The International Journal of Social 

Sciences and Humanities Invention, 2(1), 935-950. 

Millet, S. Gilad, E. (2015). Manifestation of the Freirean pedagogy in a unique pre-service 

teacher education programme for Ethiopian immigrants in Israel.  Journal of Studies in Social 

Sciences, 10(2), 58-76 . 

Gilad, E.  Millet, S. (2014). Theory and practice in a unique programme for Ethiopian pre-

service teachers seen from a multicultural view point: A case study. Journal of Educational 

Policy and Entrepreneurial Research.1(4), 8-15. 

Millet, S. Gilad, E.  (2014). A Multicultural view of mathematics male-teachers at Israeli 

primary schools. Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 7(1).23-43. 

 

 (. מעגלי דעת פרייריאניים בהכשרת קבוצה של 'דרור ישראל' במכללה האקדמית2015) מלאת ש'מאי נ',  

 .58-62, עמ' 55כתב העת של מכון מו"פת, אחוה. 

 

 הצגה בכנסים אקדמים

Gilad, E. & Millet, S. (2015).Teaching of qualitative research: Voices and pictures from an 

online course and a frontal course. ICDEL 2015: 17th International Conference on Distance 

Education and Learning, Zurich, Switzerland 

 https://www.waset.org/conference/2015/07/zurich/ICDEL 

 

Millet S. (2014, July). Change in education system: From a face-to-face course to virtual 

course. EISTA Conference, Florida, US.  

. הפדגוגיה הפרריאנית בתוכנית ייחודית להכשרת מורים ליוצאי אתיופיה, יוני(. 2015גלעד א' ) מלאת ש'

 הכנס להכשרת מורים . מכללת גורדון, חיפה.

. הכנס הטיוטור בהתמחות למורי מורים כנווט בקונפליקטים רב תרבותיים, יולי(. 2013) מלאת ש'

 מכללת דוד ילין.הבינלאומי להכשרת מורים. מכון מופ"ת, 

 

https://www.waset.org/conference/2015/07/zurich/ICDEL
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 דוחות מחקר

תפיסת תפקיד הגננת בהיבט רב תרבותי בעקבות 'אופק  -(. הגננת פנים רבות לה2014ש' גלעד א' )מלאת 

 עמ'. 62אביב: מכון מופ"ת, דו"ח מחקר, -חדש'. תל 
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  PhD Margaliot Adva ,                                            מרגליות אדוה, ד"ר 

 הוראת מדעים, חשיבה יצירתית תחום ההתמחות:

 חשיבה יצירתית, למידה שיתופית מקוונת תחומי מחקר עיקריים:

 

 פרק בספר

Margaliot, A. (2014). Meaning in education: The Meaning dimensions as tools for the 

training of thinking skills. In S. Kreitler and T. Urbánek , Conceptions of meaning, (pp.151-

172).  N.Y.: Nova Publishers. 

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=50252 

 טיםמאמרים בכתבי עת שפי

Gorev, D., Margaliot, A., & Vaisman, T. (2012)."The situation here is just like a film—a 

horror film": Computer mediated troubled talk, academic learning and professional 

development in times of crisis. Language@Internet, 10, article 7. 

http://www.languageatinternet.org/articles/2013/Gorev 

 הצגה בכנסים אקדמים

Margaliot. A., Klavir, R., Magid, N. (2015, July) Creativity that transforms learning:  The 

module offered through the Inter-college Students Forum for Excellent Teacher Trainees. 

ICIE – The International Center for Innovation in Education.  Jagiellonian University, 

Krakow, Poland.  

Avidov Ungar, O., Leshem, B., Margaliot, A., & Grobgeld, E. (2015, September). Faculty 

usage of the active leaning classroom: Model of teaching and learning styles. ECER 2015, 

Budapest, Hungary.  

Leshem, B., & Avidov Ungar, O. Margaliot, A., & Grobgeld, E. (2015, March). Faculty 

usage of the active leaning classroom: Teacher perceptions, teaching patterns, barriers and 

facilitators. SITE, Las-Vagas, USA.  

Margaliot, A. (2014, July).  "How do you build a ship?" On the long way of coping with real 

world problem solving. ICIE – The International Center for Innovation in Education,  

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=50252
http://www.languageatinternet.org/articles/2013/Gorev
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Universite' Paris Descartes, Paris, France. 

Margaliot, A., Kreitler, S. (2013, October) A new approach to promoting creativity in 11-14 

year-old children. MIC Conference, Marconi Institute for Creativity, Bologna, Italy. 

 

 -(. תקשוב בהוראה: הטכנולוגיה כבר בכיתה2014, שמאי מרגליות, ש' )'א, מרגליות, לשם, ב', הורוביץ, ג'

 מכללת לוינסקי, תל אביבכנס מיט"ל. מה עושים איתה? 

 

 

 דוחות מחקר

מכון –דוח מסכם בנושא למידה שיתופית בקורס מקוון בהכשרה להוראה (.  2014) , ד'גורב', ומרגליות,  א

 .תמופ"
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 Rose , PhD                             -Marzel Shoshanaד"ר מרזל שושנה רוז, 

 ספרות צרפתית תחום ההתמחות:

 (Fashion Studiesלימודי אופנה ) , עשרה-הרומן הצרפתי של המאה התשעתחומי מחקר עיקריים: 

 מגדר 

  אנגלית, צרפתית ועברית.מחקרים בשלוש שפות: 

 

   ספר

Marzel, S-R., Stiebel, G., (eds.) (2015) Dress and Ideology: Fashioning Identity from 

Antiquity to the Present, Bloomsbury Academic, London, 2015, 264 pp. 

 

 עת -עריכת גיליון של כתב

Edition, with Gal Ventura (Bezalel) of no 24 of the on-line scientific journal Bulletin du 

CRFJ, of the proceedings of the conference La Culture visuelle du XIXème siècle – France et 

convergences internationales, held in 22-23 May 2012, Jerusalem and Tel-Aviv, Israel, 

including introduction by myself. ISSN électronique 2075-5287, put on line on September 

2013:  http://bcrfj.revues.org/6925 

 

 פרק בספר

Marzel, S-R (2015) "Dress as Political Ideology in Rabelais and Voltaire Utopias", Dress 

and Ideology: Fashioning Identity from Antiquity to the Present, edited by myself and Guy 

Stiebel, Bloomsbury Academic, London, 2015, pp. 231-243. 
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 מכון מופ"ת.תל אביב: (. 50-97 )עמ' בדי שמיעה וחרשיםילדים ומתבגרים כ
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                                                Naftaliev Elena , PhD, ד"רנפתלייב ילנה 

 הוראה ולמידה: תחום ההתמחות

למידה, -ההוראה עם ספרים אינטראקטיביים, תפקיד דוגמאות בהורא-למידה תחומי מחקר עיקריים:

 חינוך מתמטי, סמיוטיקה

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Naftaliev, E., & Yerushalmy, M. (2013). Guiding explorations: Design principles and 

functions of interactive diagrams. Computers in the Schools, 30(1-2), 61-75. 

http://dx.doi.org/10.1080/07380569.2013.769084.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1080/07380569.2013.769084
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  PhD                          Sivan Jaim ,                                 , ד"רסיון חיים  

 זאולוגיה :תחום ההתמחות

 פיזיולוגיה סביבתיתי גומלין עם הסביבה ורביה בזוחלים, עונתיות, התנהגות ,יחס תחומי מחקר עיקריים:

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Sivan, J., Kam, M., Hadad, S., Degen, A. A., & Rosenstrauch, A. (2015). Body size and 

seasonal body condition in two small coexisting desert snake species, the Saharan sand viper 

(Cerastes vipera) and the crowned leafnose (Lytorhynchus diadema). Journal of Arid 

Environments, 114: 8-13. 

 

Talal, S., Tesler, I, Sivan, J., Ben-Shlomo, R., Tahir, M.M., Prendini, L. Snir, S. & Gefen, E. 

(2015). Scorpion speciation in the Holy Land: Multilocus phylogeography corroborates 

diagnostic differences in morphology and burrowing behavior among Scorpio subspecies and 

justifies recognition as phylogenetic, ecological and biological species. Mol. Phylogenet. 

Evol., 91: 226-237 

 

Sivan, J., Kam, M., Hadad, S., Degen, A. A., Rozenboim, I., & Rosenstrauch, A. (2013). 

Temporal activity and dietary selection in two coexisting desert snakes, the Saharan sand 

viper (Cerastes vipera) and the crowned leafnose (Lytorhynchus diadema). Zoology, 116, 

113-117. 

 הצגה בכנסים אקדמיים

Sivan J., M. Kam, A. A. Degen and A. Rosenstrauch. (2015). Seasonal and diel activity 

patterns in two sympatric desert snakes: Saharan sand viper and Crowned Leaf nose. 

Ecological Society of America. The 100
th

 Annual Meeting. Baltimore MA. USA. 

Sivan, J. and Adizes Horesh S. J. (2014). Seasonal movement patterns of the Saharan Sand 

Viper (Cerastes Vipera) in the Negev Desert. The 51
th

 Annual Meeting of the Animal 

Behavior Society. Princeton, NJ, USA. 
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  PhD            Salkovsky Merav ,                            , ד"רסלקובסקי מירב 

 חינוך מיוחד וחינוך בלתי פורמאלי תחום ההתמחות:

 :תחומי מחקר עיקריים

Children and adolescents at risk: psychological, social and behavioral characteristics of 

dropout and delinquent youth, gender differences. 

Psychological and social interactions in educational and educational-therapeutic frameworks: 

classroom management, significant child-educator interactions, empowerment of students and 

teachers. 

 

 פרק בספר

התפתחויות ודרכי  ילדים ומתבגרים במצבי סיכון: הגדרות,(. 2014ורומי, ש' ) 'מ, סלקובסקיגרופר, ע', 

התפתחות, חזון ומבנה הדעת  :ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. בתוך ע' גרופר וש' רומי, התערבות

 . תל אביב: מכון מופ"ת. של התחום, מאפייני האוכלוסייה ותכני ליבה

גלות אישית: תפיסת תפקוד משפחתי, זהות האני ומסו(. 2014סומבייב, א' ורומי, ש' )-, גילר'מ, סלקובסקי

ילדים ומתבגרים . בתוך ע' גרופר וש' רומי, השוואה בין מתבגרים בסיכון ילידי הארץ ועולים מחבר העמים

. תל התפתחות, חזון ומבנה הדעת של התחום, מאפייני האוכלוסייה ותכני ליבה :במצבי סיכון בישראל

 אביב: מכון מופ"ת.

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Romi, S., Lewis, R., & Salkovsky, M. (2014). Exclusion as a way of promoting 

student responsibility: Does the kind of misbehavior matter? The Journal of Educational 

Research, DOI210.1080/00220671.2014.886177. 

 

Salkovsky, M., Romi, S., & Lewis, R. (2015). Teachers' coping styles and factors inhibiting 

teachers' preferred classroom management practice. Teaching and Teacher Education, 48,56-

65. 
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  AbD Ashkenazy Rotem, Saar                אשכנזי רותם , דוקטורנטית סער 

 מדעי המוח תחום ההתמחות:

  סיכיאטריותחקר המוח בהפרעות פתחומי מחקר עיקריים: 

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Guez, J., Cohen, J., Naveh-Benjamin, M., Shiber, A.,Yankovsky, Y., Saar, R., & Shalev, H. 

(2013). Associative memory impairment in Acute Stress Disorder: Characteristics and time 

course. Psychiatry Research, 209(3), 479-484, doi: 10.1016/j.psychres.2012.12.013. 

Saar-Ashkenazy, R., Cohen, J., Guez, J., Gasho, C., Shelef, I., Friedman, A., & Shalev, H. 

(2014). Reduced Corpus-Callosum volume in Posttraumatic Stress Disorder highlights the 

importance of inter-hemispheric connectivity for associative memory. Journal of Traumatic 

Stress, 27(1), 18-26, doi: 10.1002/jts.21887. 

Weissberg, I., Veksler, R., Kamintsky, L., Saar-Ashkenazy, R., Milikovsky, D., Shelef, I., & 

Friedman, A. (2014). Imaging Blood-Brain Barrier dysfunction in American football players. 

Jama Neurology, 71(11), 1453-1455, doi:10.1001/jamaneurol.2014.2682. 

Bar-Klein,
 
G., Swissa, E., Kamintsky, L., Shekh-Ahmad,

 
T., Saar-Ashkenazy,

 
R., Hubary, 

Y., Shrot, S., Stetlander,
 
L., Eisenkraft, A., Friedman,

 
A.,  Bialer, M. sec-Butyl-

propylacetamide (SPD) and two of its stereoisomers rapidly terminate paraoxon-induced 

status epilepticus in rats. Epilepsia, 1(6), doi: 10.1111/epi.12838. 

 

Saar-Ashkenazy, R., Shalev, H., Guez, J., Friedman, A. & Cohen, J. (2015). Altered Event 

Related Potentials During Visual Emotional Stimulation in Posttraumatic Stress Disorder. 

Psychiatry Research, doi: 10.1016/j.pscychresns.2015.05.015. 

Guez, J., Saar-Ashkenazy, R., Mualem, L., Efrati, M. & Keha, E. (2015). Negative 

Emotional Arousal Impair Associative Memory Performance for Emotionally Neutral 

Content in Normal Participants. Plos One, 10(7), doi:10.137/journal.pone.                               
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םהצגה בכנסים אקדמי  

Saar, R., Cohen, J., Gasho, C., Guez, J., Shelef, I., Friedman, A., & Shalev, H. (2012, May). 

Structural alterations in posttraumatic patients: Correlation to associative memory deficits. 

The 1
th

 ESCAN conference, Marseille, France. (Abstract p.52). ). Abstracts are published 

electronically in: 

http://escan2012.sciencesconf.org/conference/escan2012/pages/ESCAN2012ProceedingsWeb

.pdf  

Saar, R., Cohen, J., Gasho, C., Guez, J., Shelef, I., Friedman, A., & Shalev, H. (2012). 

Specific cognitive and anatomical alterations in post-traumatic patients highlight the 

importance of inter-hemispheric connectivity for associative memory. The 21
st
 Annual 

Meeting of the Israel Society for Neuroscience (ISFN)  (Abstract p.90). Abstracts are 

published electronically in the Journal of Molecular Neuroscience 2012  

http://www.editorialmanager.com/jomn 

Saar-Ashkenazy, R., Cohen, J., Guez, J., Gasho, C., Shelef, I., Friedman, A., & Shalev, H. 

(2013). Specific white-matter connectivity alterations in posttraumatic-patients: Correlation 

to associative memory deficits. The 26
th

 European College of Neuropsychopharmacology 

(ECNP) Conference, Barcelona, Spain. Abstracts are published electronically in the Journal 

European Neuropsychoparmacology. Poster won the 26
th

 ECNP Congress Travel Award 

Grant.  

Saar-Ashkenazy, R., Guez, J., Shalev, H., Friedman, A., & Cohen, J. (2014). Altered event-

related potentials during visual emotional stimulation in Posttraumatic Stress Disorder. The 

1
st
 Israeli Society for Cognitive Psychology (ISCOP). Abstract is available in the conference 

brochure (p. 49).  

Saar-Ashkenazy, R., Guez, J., Jacob, Y., Vexler, R., Shelef, I., Shalev, H., Friedman, A., & 

Cohen, J. (2014, May). Breakdown of inter-hemispheric connectivity is associated with 

symptomatology and memory performance in posttraumatic patients. The Society of 

Biological Psychiatry‘s 2014 Annual Meeting, New York. Poster won the 69
th

 SOBP 

International Travel Fellowship Award.  

 

http://escan2012.sciencesconf.org/conference/escan2012/pages/ESCAN2012ProceedingsWeb.pdf
http://escan2012.sciencesconf.org/conference/escan2012/pages/ESCAN2012ProceedingsWeb.pdf
http://www.editorialmanager.com/jomn
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  PhD            Uziely Eran ,                                            , ד"רעוזיאלי ערן 

 חינוך מיוחד :תחום ההתמחות

 זכויות הילד, זכות ההשתתפות תחומי מחקר עיקריים:

 

 פרק בספר

Uziely, E. (2015). Implementing the principle of child participation: Pupil‘s participation in 

placement committees in Israel. In Gal, T. and Faedi Duramy, B. (Eds.), International 

Perspectives and Empirical Findings on Child Participation: From Social Exclusion to 

Child-Inclusive Policies (pp. 59-88). Oxford University Press, NY.  

 

 הצגה בכנסים אקדמים

 

Uziely, E. (july 2015). Implementing the Principle of Child Participation: Pupils’ Participation in 

Placement Committees in Israel.The 34  International Congress of Law and Mental Health, Vienna . 
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 ,PhD             Amir Aliza                                            , ד"רעמיר עליזה 

פיתוח מקצועי של מורים ; ודיסציפלינרית חקר השיח הכתוב והדבור; אוריינות גנרית: תחום ההתמחות

 להוראת שפה.

הוראת השיח הכתוב והדבור כמטרה וכאמצעי  )אוריינות גנרית ודיסציפלינרית(;  תחומי מחקר עיקריים:

מקומה של האוריינות הדיגיטלית  בקידום תהליכי כתיבה וקריאה; דיאלוגיות בשיח הדבור והכתוב; 

 תפקיד הצופה בהוראת הכתיבה.

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

יעון של תלמידי בית הספר התיכון: מחקר משווה. דיאלוגיות בכתיבת ט. (2015)ואתקין, ה'  עמיר, ע'

 .  48 חלקת לשון,

.54 – 37, 57., דפים(. דיאלוגיות בכתיבת טיעון של תלמידים, 2014ואתקין, ה' )עמיר, ע'   

סקירה.  -היבטים ומגמות -(. מתן מענה לשונות תלמידים כבסיס ללמידה משמעותית 2014)עמיר, ע' 

ראת העברית.משרד החינוך, הפיקוח על הו  

 

 השתתפות בכנסים אקדמים

הכינוס , השפעתה של למידה מתוך צפייה על הבניית הטיעון( "2015ואתקין, ה'. )אוקטובר  עמיר, ע'

,המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין.()איל"שהמ"ב של האגודה הישראלית לבלשנות שימושית   

Avidov Ungar, O., & Amir, A. (2015, September). Incorporating ICT in teaching and 

learning processes during a systemic reform of ICT implementation – Validation of a 

questionnaire for teachers. ECER 2015, Budapest, Hungary. 

ראלית של האגודה היש 9-הכינוס ה ל תפקיד הצופה בהוראת הכתיבה",( "ע2015עמיר, ע' ואתקין, ה' )יולי 

 לאוריינות ושפה, מכללת לוינסקי לחינוך.

Amir, A. & Atkin.H. (June 2015) . "The Yummy Yummy Case in Israel", The 10
th

 

International Association for the Improvement of Mother Tongue Education IAIMTE 

(ARLE) Conference, Languages, Literatures and Literacies, University  of  Southern  

Denmark  Odense, Denmark. 

הכינוס המ"א של (. "תאוריית התפקידים בתהליך הכתיבה",  2014עמיר, ע' ואתקין, ה'. )אוקטובר, 

, בית ברל.האגודה הישראלית לבלשנות שימושית )איל"ש(  
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עה בתחומי הדעת. גשר בין אוריינות "תכנית שלהב"ת: שילוב הבנה והב( 4102. )יולי, עמיר, ע' ואתקין, ה'

, אוניברסיטת של האגודה הישראלית לאוריינות ושפה 8-הכינוס ה  גנרית לאוריינות דיסיפלינרית".

 חיפה.

רציונל וממצאים ראשוניים". הכנס הל"ב של ארגון  –"כתיבה בהנאה  (.2014)יוני, . ואתקין, ה'עמיר, ע' 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע.הפרופסורים לעברית באמריקה )נא"פ(,   

 

Amir, A. & Atkin, H.(June 2013) "Shalhevet – integration of literacy skills in all disciplines 

– an intervention program". International Association for the Improvement of Mother Tongue 

Education IAIMTE, 9
th

  Bi-Annual Conference. University  of Paris, Paris, France.   

 

(. "דיאלוגיות בכתיבת טיעון של תלמידי בית הספר התיכון: מחקר 2013ואתקין, ה'.)פברואר , עמיר, ע' 

 משווה". העברית שפה חיה, מכללת אורנים.
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  PhD            Fisher Yael ,                                                ד"רפישר יעל , 

 מנהל החינוך תחום ההתמחות:

מעורבות הורים , מסוגלות מקצועית של מנהלים ומורים, מצוינות ארגונית של תחומי מחקר עיקריים: 

 בתי ספר

 

 פרק בספר

Fisher, Y. (4102). The wave syndrome: A career span of principal‘s self-efficacy. In A. 

Roazzi, B.C. Souza, & W. Bilsky (Eds.), Facet theory: Searching for structure in complex 

social, cultural & psychological phenomena (pp.191-211). Recife, Pernambuco, Brazil: 

Editora Universitária/UFPE  - ISBN: 978-85-415-0282-5. 

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Fisher, Y., & Kostelitz, Y. (2015). Teachers' self-efficacy vs. parental involvement: 

Prediction and implementation. Leadership and Policy in Schools. Available online: 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15700763.2014.997938  DOI: 

10.1080/15700763.2014.997938.    

Fisher, Y., Magen-Nagar, N,. & Nassara, M. (2014). Sectorial perceptions of parental 

involvement: Similarities and dissimilarities. Advances in Social Sciences Research Journal, 

1(7), 66-85. Retrieved 2 December, 2014 from:  

http://scholarpublishing.org/index.php/ASSRJ/article/view/668 

Fisher, Y. (2014). The timeline of self-efficacy: Changes during the professional life cycle of 

school principals, Journal of Educational Administration, 52(1), 52-83. 

Fisher, Y. (2013). The sky is the limit: Being the best we can.  International Journal of 

Education, 5(4), 157-178. 

Fisher, Y. (2013). Explorations of values: Israeli teachers' professional ethics. Social 

Psychology of Education, 16, 2, 297-315.  

 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15700763.2014.997938
http://scholarpublishing.org/index.php/ASSRJ/article/view/668
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, 34, עיונים בארגון ובמינהל החינוך(. ערכים מותנים כמעצבי ערכים מקצועיים של מורים, 2015) פישר, י'

3-34. 

 

 הצגה בכנסים אקדמים

Fisher, Y. (2013, August). The wave syndrome: A career span of principal's self-efficacy. 

The 14
th

 International Facet Theory Conference, Searching for Structure in Complex Social, 

Cultural and Psychological Phenomena, Recife, Brazil. 

Fisher, Y. (2014, June). The timeline of self-efficacy: Changes during the professional life 

cycle of school principals. The 13th Biennial ISSWOV Conference Structural analysis of 

Social and Organizational Phenomena, Riga Latvia. 

Fisher, Y. (2015, June). Identifying Overt and Covert Motives for Joining a PTA.  The 4th 

International conference of Education IC-ED-2015 Conference St. Petersburg Christian 

University, St. Petersburg, Russia. 

Fisher, Y. (2015, August). Identifying Overt and Covert Motives for Joining a PTA.  The 15
th

 

International Facet Theory Conference, Fordham University New-York, NY.  
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  Heidi , PhDFlavian                                                   פלביאן היידי, ד"ר

 היחינוך מיוחד ופדגוגתחום ההתמחות: 

ולבים, שילוב תלמידים לקויות למידה, הפרעות קשב, דרכי הוראה לתלמידים משתחומי מחקר עיקריים: 

  ובוגרים עם צרכים מיוחדים

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

יתרונות, חסרונות ושאלות מנקודת מבטם של  –שילוב מורים עם לקויות למידה (. 2015)פלביאן, ה' 

 22-25, 56, ביטאון מכון מופ"תמנהלי בתי הספר. 

ביטאון מכון עם לקויות למידה למורה מצליח.  (. מתסכול כתלמיד2015)דהן, ק'. -פלביאן, ה', ווינדהולץ

 59-64, 56, מופ"ת

(. הדיאלוג כבסיס ליחסי גומלין מקצועיים בין המדריך הפדגוגי 2014כהן, ב' )-, ותוסיהפלביאן, ה'

 .94-99, 53, מופ "ת ביטאון מכוןלמודרך. 

-http://www.moxo .הבנה לצורך פעולה: נקודות מבט שונות של הפרעת הקשב(. 2014) פלביאן, ה'

adhdtest.co.il/article-parents3 

ביטאון (. הערכה מופחת חרדה: האם ניתן לפתח הערכה ידידותית במערכת החינוך? 2013)פלביאן, ה' 

 . 45-48, 51מכון מופ"ת, 

ייצוג עצמי ותמיכה חברתית בקרב מתבגרים עם תסמונת אספרגר בקהילות (. 2013) ופלביאן, ה'מילר, א' 

 . )דוח מחקר(. מוגש אל: מכון מופ"ת.ונותמקו

 

Zamir, S. & Flavian, H. (2015). The Psychometric Entrance Test:  Lecturers' perceptions and  

standpoints concerning the nature of higher education admission exam in Israel. Journal of  

Pedagogy, Pluralism and Practice. Boston: Lesley College Publications. 

 

Flavian, H. (2015). Towards teaching and beyond: Strengthening education by  

understanding students‘ self-awareness development. Power and Education, DOI:  

10.1177/1757743815624118 (December, 2015, p. 1-13). 
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Flavian, H., & Kass, E. (2015). Giving students a voice: Perceptions of the pedagogical 

advisory role in a teacher-training program. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 

23(1), 37-53 . DOI: 10.1080/13611267.2015.1011036 

Miller, C, E. & Flavian, H. (2013). Self-Representation and Social support among 

adolescents with Asperger Syndrome in online communities. Qualitative Psychology, 

Nexus,11,89-108  

 

 הצגה בכנסים אקדמים

Flavian, H. (2015, September). Becoming a teacher: self-perceptions and reflections of 

teacher-training students. EERA, European Educational Research Association, Budapest, 

September, 2015 

Flavian, H. (2014, September). School principals welcome teachers with learning disabilities 

to improve education. EERA, European Educational Research Association, Porto, Portugal.  

Flavian, H., & Tusia-Cohen, B. (2014, September). Variety of ways teachers, as educational 

leaders, may cope with discipline problems in their classrooms. EERA, European 

Educational Research Association, Porto , Portugal.  

Flavian, H. (2014, May). Teachers with learning disabilities: What do school principals 

think about it? The Second World Congress on Resilience: From Person to Society, 

Timisuara, Romania.  

Flavian, H. (2013,August). School principals' view of inclusion teachers with learning 

disabilities. NCEPEA Summer conference: Innovation, Inventiveness and Imagination, New-

York.  

Flavian, H. (2013, June). Inclusion of children with behavioral problems in regular schools: 

Global challenges and opportunities facing children, youth and families. Wheelock College, 

USA. 

Flavian, H. (2013, May). Can people with learning disabilities can become educational 

leaders? International Conference on Leadership and Quality of Education, Madrid, Spain. 
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      Feldman Anat , PhD                                                ד"רפלדמן ענת , 

 דת ופוליטיקה :תחום ההתמחות

פעילות תנועת שס בתחום החינוך, השכלת נשים, תקשורת פוליטית, נשים בחברה תחומי מחקר עיקריים: 

 החרדית, חינוך חרדי

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Feldman, A. (4105). In the realms of ethnicity, religion and emigration: New communities of 

memory in Israel. Review of Religious Research. 

Feldman, A. (2013). Ethnic religion politics in Israel: The case of the Shas party. 

Religion   and the Social Order, 23, 193 – 210 

 

 הצגה בכנסים אקדמים

Feldman, A. (2015 October). Spiritual salvation and personal bereaved.  Annual conference 

of Society for the Scientific Study of Religion (S.S.S.R.). Lecture conducted in California, 

U.S.A. 

Feldman, A. (2015 August). Education and work – women's empowerment by a 

fundamentalist party. 12th Annual conference of The European Sociological Association 

(ESA). Lecture conducted in Prague, Czech. 

Feldman, A. (2015 June). Women of the vail. Annual conference of CESNUR. Lecture 

conducted in Tallinn, Estonia. 

Feldman, A. (2014, June). The role of the political newspaper in shaping an ideal model of 

ultra-Orthodox women. International Conference – Gender in Focus: (New) Trends in Media.  

University of Minho, Braga, Portugal. 

Feldman, A. (2014, June). Rabbi Ovadia Yosef – From political resource to political leader.   

The 30
th

 Annual International Conference of Association for Israel Studies (AIS). Sede Boker 

Campus, Ben Gurion University.  
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Feldman, A. (2014 October).The feminine ideal in a fundamentalist society – change or  

conservatism? Society for the Scientific Study of Religion (S.S.S.R.) Annual Meeting.  

Lecture conducted in Indianapolis, U.S.A. 

 

Feldman, A. (2013 October). Ancient graves – Modern pilgrimages. Society for the  

Scientific Study of Religion (S.S.S.R.) Annual Meeting. Lecture conducted in Boston,  

U.S.A. 

 

Feldman, A. (2013 Augost). Ultra-Orthodox women lead change in society. Association  

for the Sociology of Religion (ASR) 2013 Annual Conference. Lecture conducted in New  

York, U.S.A. 

 

Feldman, A. (2013 May). Political education in a democratic state: Challenges and  

dangers. The 2013 Annual Conference of the Israeli Political Science Association.  

Lecture conducted at the Hebrew University, Jerusalem [Hebrew] 

 

Feldman, A. (2013 February). Rabbi Ovadia Yosef‘s attitude to women. The Israeli  

Sociological Society 44
th

 Annual Conference. Lecture conducted at the Rupin Academic  

Center [Hebrew] 
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        Flaisman Amos , PhD                                      ד"רפליישמן עמוס , 

 חדיםהתמודדות עם צרכים מיו תחום ההתמחות:

 חינוך מיוחד, הקשר ביום עולם הרפואה לעולם החינוך תחומי מחקר עיקריים:

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Fleischmann, A. (2014). Teachers' perspectives on hitting back in school: Between 

inexcusable violence and self-defense. Journal of School Violence. Retreived 

from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15388220.2014.924417?journalCode=wjs

v20#.VQVM8o6sVK0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15388220.2014.924417?journalCode=wjsv20#.VQVM8o6sVK0
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15388220.2014.924417?journalCode=wjsv20#.VQVM8o6sVK0
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        Paryente Bilha , PhD                                      "ר, דפריינטה בלהה

 ים בגןפסיכולוגיה חינוכית של הורים, גננות וילד תחום ההתמחות:

העברת ערכים בין דורית, ייצוגים חברתיים, האינטראקציה של גננות עם ילדים  תחומי מחקר עיקריים:

 ימהויות ילדי הגן על רקע מצבי לחבגן וחו

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Friling, D., & Paryente, B. (2014). Two social representations studies on one social group: 

Social and methodological aspects .Papers on Social Representations, 23, 0020-00202 

 

 הצגה בכנסים אקדמים

Paryente, B. & Getanio-Kalush, M. (2015). The Experiences of preschool children in the 

military operation "Zuk Eitan": "Suddenly there was a scary siren".  The  international early 

childhood conference, Levinsky Tel Aviv, december 2015. 

Paryente, B. (2014). The interaction between children and kindergarten teachers achieved 

through the CLASS profile as an observation instrument. The Annual Congress of  Israeli 

Psychologist, The Ministry  of Education, Israel. 
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        Tsurim Ido , PhD                                                   "רצורים עידו,  ד

 אקולוגיה, אבולוציהביולוגיה,  תחום ההתמחות:

עורית על ידי בקרת הלשמניה לוגית של יתושים, בקרה של מחלת ההדברה ביותחומי מחקר עיקריים: 

, הקשר בין מיני המאגר לוקטור, השפעת טורפים על תכונות מהלך חיים של יתושים, הפצה בזבוב הבית

 יתושים) נטרף)פשפשים טורפים, דגים, עןפות דורסים , כלביים, חתולים( לטורףתקשורת כימית בין 

 מכרסמים(.

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Silberbush A., Tsurim, I., Margalith Y., Blaustein, L. (2014). Interactive effects of salinity 

and a predator on mosquito oviposition and larval performance. Oecologia.175(2), 565-575.  

Silberbush A., Tsurim I., Rosen R., Margalith Y., Ovadia O. (2014). Species-specific non-

physical interference competition among mosquito larvae. PLoS ONE 9(2), e88650. 

doi:10.1371/journal.pone.0088650. 

 הצגה בכנסים אקדמים

Silberbush, A., Tsurim, I. Blaustein, L., & Abramsky, Z. (2013). Chemical signals affecting 

oviposition behavior and life history traits in two mosquito competitors. Annual Meeting of 

the Israel Society for Parasitology, Protozoology and Tropical Diseases. 

 דוחות מחקר

Prof. Abramsky, Z., Tsurim, I., Wasserberg, G. (4102) .Zoonoses control: Breaking the 

ector-reservoir link to control Leishmaniasis. Report to the Ministry of the Environment, 

Israel.   
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        Tzelgov Josef , Prof                                            צלגוב יוסף , פרופ' 

 פסיכולוגיה קוגניטיביתההתמחות:  תחום

קוגניציה נומרית, אוטומטיות של תהליכים פסיכולוגיים, פסיכומטריקה,  :עיקריים מחקר תחומי

 מתודולוגיה וסטטיסטיקה של מחקר חברתי

 

 שפיטים עת בכתבי מאמרים

Namdar, G., Tzelgov, J., Algom, D., & Ganel, T. (2014). Evidence for automatic influence of 

numerical magnitude on grip aperture during grasp. Psychonomic Bulletin &  Review, 21, 

830-335. 

Kallai, A., & Tzelgov, J. (2014). Decimals are not processed automatically not even as being 

smaller than one. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 

40, 962-975. .doi.org/10.1037/a0035782 

Levin, Y., & Tzelgov, J. (2014). Conflict components of the Stroop effect and their 

―control‖. Frontiers in Psychology 5, 463. doi: 10.3389/fpsyg.2014.00463. 

Entel, O., Tzelgov, J., & Bereby-Meyer, Y. (2014). Proportion congruencyeffects: 

Instructions may be enough. Frontiers in psychology, 5,1108.   doi: 10.3389/fpsyg.2014.01108 

Entel, O., Tzelgov, J., Bereby-Meyer, Y., & Shahar, N. (2014). Exploring relations between 

task conflict and informational conflict in the Stroop task. Psychological Research.  doi 

10.1007/s00426-014-0630-0. 

 

 

 

 

 

 

 

http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0035782
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 DKehat Hannah , Ph                                                   קהת חנה , ד"ר  

 מקרא, תרבות ישראל :תחום ההתמחות

 מגדר ודת, מחשבת ישראל בעידן המודרני, מקרא תחומי מחקר עיקריים:

 

 פרק בספר

ט' עורי עור: על הצורך הדחוף במודעות של נשים דתיות לבעיות הייחודיות להן, בתוך   .)תשע"ד(  'ח, קהת

הוצאת קולך וראובן   :ירושלים .(40 – 21)עמ'  אשה ויהדותה, שיח פמיניסטי, דתי, עכשווירכת(, כהן )עו

 מס.

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

 

Kehat, H. (2013/2014). What do the open-eyed faith of religious feminists and the 

existentialist faith of Kierkegaard share? Psychology Research 4(12), 1020-1027. 

 

Kehat, H. (2012). Leadership wisdom from the Jewish tradition  - Models of leadership in 

times of crisis. Society and Business Review, 7(3), 1746-5680. 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1746-5680&volume=7&issue=3 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1746-5680&volume=7&issue=3
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       Kozulin Alex , Prof                                           לין אלכס, פרופ'  וזק

  psychology:תחום ההתמחות

 special education: תחומי מחקר עיקריים

 

 פרק בספר

Kozulin, A. (2014). Dynamic assessment and cognitive intervention. In L. Florian (Ed.),  

SAGE handbook of special education, (2
nd

 enlarged edition, Vol. 2, pp. 553-57). London: 

SAGE. 

Kozulin, A. (2014). Dynamic assessment in search of its identity. In A. Yasnitsky, R. van der 

Veer, & M. Ferrari (Eds.), The Cambridge handbook of cultural-historical psychology (pp. 

126-145). New York: Cambridge University Press. 

 

בכתבי עת שפיטים מאמרים  

Kozulin, A. (2015). Dynamic assessment of adult learners‘ logical problem solving: A pilot  

study with Flags Test. Journal of Cognitive Education and Psychology, 14(2), 219-230. 

Kozulin, A. (2015). The impact of cognitive education training on teachers‘ cognitive 

performance. Journal of Cognitive Education and Psychology, 14(2), 252-262. 

Alony, S. & Kozulin, A. (2015). Enhancing language development in children with Down  

syndrome. Professional Development Today, 18(1), 100-106. 

Kozulin, A. (2015). Vygotsky's theory of cognitive development. In: J. D. Wright (Ed.),  

International encyclopedia of the social & behavioral sciences (Vol 25, pp. 322–328). 

Oxford: Elsevier.  
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 הצגה בכנסים אקדמים

Kazaz, S., & Kozulin, A. (2014). Developing the concept of perimeter and area in students 

with learning disabilities. Special Education Conference of the European Association for 

Research in Learning and Instruction, Zurich, Switzerland.  

Kozulin, A. (2013). The range of learning potential. 15
th

 European Conference for 

Research on Learning and Instruction, Munich, Germany. 
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 PhDalnisky Esther , K                                            לניצקי אסתר, ד"ר ק

 חינוך מיוחדגיה, ייעוץ חינוכי, סוציולו :תחום ההתמחות

 וצאי אתיופיה, הנגשת השכלה גבוהה, רב תרבותיותמיעוטים,י :תחומי מחקר עיקריים

 

 ספרים

. והצלחה השכלה, חינוך בנתיבי אתיופיה יוצאי: תקוה של ותמסע(. 2015' )נ כהן', ש מלאת, 'א קלניצקי 

 .ת"מופ מכון: אביב תל

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Kalnisky, E. & Baratz, L. (2015). Bilingual Children's Literature as a tool to reflect 

Reconciled and Unreconciled Identities in the Ethiopian community in Israel. Journal of 

Language, Identity & Education.  

Schatz-Oppenheimer, O., & Kalnisky, E. (2014). Travelling far—drawing closer: Journeys 

that shape identity. Diaspora, Indigenous, and Minority Education: Studies of Migration, 

Integration, Equity, and Cultural Survival, 8(3), 170-187. 

http://www.tandfonline.com/loi/hdim20 

Kalnisky, E. (2013). Increasing access to higher education and employment, Ethiopian 

immigrants‘ in Israel. Intercultural Education, 24, 5. 476-488. 

Kalnisky, E. (2013). Increasing Ethiopian Immigrants' access to Higher Education and 

Employment: A Unique Teacher Education Program. In Flavian, H & Günter L. Huber 

(Eds.). Qualitative Psychology Nexus: Vol. 11. 41-65. 

 

בקרב  סטודנטים  אמהרית כמשקפי זהות-(. ספרי ילדים הכתובים עברית2015 קלניצקי, א' וברץ, ל' )

  לעיונים בחינוך.. מקהילת ביתא ישראל

 

 פרקים בספר

 יוצאי: תקוה של מסעות ?. בישראל אתיופיה יהודי מיהם :שלישי פרק(. 2015' )ש ומלאת 'א, קלניצקי

 "ת.מופ מכון: אביב תל. והצלחה השכלה, חינוך בנתיבי אתיופיה
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 - אתיופיה יוצאי עולים סטודנטים בקרב חברתית יעותלנ כמנוף השכלה :חמישי פרק( 2015) 'א,  קלניצקי

 השכלה, חינוך בנתיבי אתיופיה יוצאי: תקוה של מסעות. קלניצקי אסתר  התכנית והערכת מחקרים

 "ת.מופ מכון: אביב תל. והצלחה

 בנתיבי אתיופיה יוצאי: תקוה של מסעות העצמי אל מסע - וקרוב רחוק : שמיני פרק(. 2015) , א'קלניצקי

 "ת.מופ מכון: אביב תל. והצלחה השכלה, חינוך

 נבנה אכן האם – לירושלים מגונדר - ועתיד עבר: :תשיעי פרק(. 2015מלאת, ש' וכהן, נ' ) , א',קלניצקי

: אביב תל. והצלחה השכלה, חינוך בנתיבי אתיופיה יוצאי: תקוה של מסעות  ?לתרבות תרבות בין הגשר

 "ת.מופ מכון

 

 םאקמיי בכנסים הצגה

. ספרי ילדים הכתובים עברית אמהרית כמשקפי זהות מתנגחת וזהות (2015). 'ל, וברץ 'א קלניצקי

 תרבותית-בין הכלה -שלי האחורית בחצר לא. מתפענחת בקרב  סטודנטים   מקהילת  ביתא  ישראל

 ישראל. ובחברה. חינוכיות במערכות

  

Ressissi, N., Kalnisky, E. (2015). What do students from minority groups in Israeli Teacher 

Education Colleges think about being a minority? 

  

 .ישראל .ובחברה חינוכיות במערכות תרבותית-בין הכלה -שלי האחורית בחצר לא

  

מה חושבים סטודנטים מקבוצות מיעוט במכללות להכשרת מורים (. 2015' )ז ,ר'אגו , א'קלניצקי

 מכללת אחוה.לשונות ורב תרבותיות: הכלה בעתות משבר.  2-כנס אחוה ה .בישראל?

 

Baratz, L. & Kalnisky, E. (2015).  Bilingual Children's Literature as a tool to reflect 

Reconciled and Unreconciled Identities in the Ethiopian community in Israel, 

NARRATIVES and INTERACTION : Promoting and assessing the development of 

language, literacy and socio-cognitive skills. Paris, University Descartes. 
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Kalnisky, E. & Baratz, L. (2015). Bilingual Children's Literature as a tool to reflect 

Reconciled and Unreconciled Identities in the the Ethiopian community in Israel. 6th 

Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction. Cyprus. 

(. השכלה כמנוף למוביליות חברתית בקרב סטודנטים עולים יוצאי 3.10.13ומלאת, ש' ) קלניצקי, א'

 ישראל. )גם יו"ר המושב(. דעי יהדות אתיופיההכנס הבינלאומי של העמותה למאתיופיה, סיפורי הצלחה. 

משאבים אישיים וחברתיים בניבוי  הצלחתם האקדמית (. 10.10.13וגרודגלד, א'. ) קלניצקי, א

 והתעסוקתית של יוצאי אתיופיה. כנס יום ההערכות. מכללת אחוה.   

פית. ועדת היגוי המכללה תוכנית ייחודית לסטודנטים יוצאי הקהילה האתיו(. 12.1.2014)ץ  קלניצקי, א'

 .האקדמית אחוה

( ראיון כדרך ניבוי הצלחתם של האקדמית של יוצאי אתיופיה. הצגת 4-6.2.2014) וקלניצקי, א'ברנר, ר' 

 פוסטר בכנס הבינתחומי השישי למחקר איכותני. ישראל.

 ותיתתרב-תרבותיות ללא אידיאולוגיה רב-(. רב25-26.3.14וולדימירסקי , א' ) קלניצקי, א'

מכללת קיי.  -בין תרבויות לפדגוגיות -בראי של תכניות להכשרת מורים בארץ ובעולם נפגשים בחינוך 

 ישראל.

 

Kalnisky, E. (enero 2014). Incrementando el acceso de inmigrantes etíopes a la formación 

universitaria. Segundo congreso Internacional de directores de escuelas judías de 

latinoamérica en Israel. Instituto mofet. Israel (Spanish) 

Kalnisky, E. (5.7.2015) ―La ventaja reside en la diferencia‖Formación docente de 

estudiantes de origen etíope. Presentation in Spanish. 

 

 מחקר דוחות

 (. איים של תקווה בים2015', זיידאן, ו', קינן, ע', עוואד, י', זועבי, ח' ), קפלן, ח'', נגאר, זקלניצקי, א'

סוער: תפיסות של סטודנטים מקבוצות מיעוטים במכללות להכשרת מורים, רשות המחקר הבינמכללתי, 

 .מכון מופ"ת
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                 Kass Efrat , PhD                                           קס אפרת, ד"ר   

 יעוץ חינוכי :תחום ההתמחות

פיתוח תחושת מסוגלות במערכת החינוך, מחקר איכותני, ביבליותרפיה, מניעי  תחומי מחקר עיקריים:

 הבחירה בהוראה

 

 פרק בספר

Kass, E., & Reingold, R. (2013). Strengthening self-efficacy in the framework of 

multicultural education: The case of israeli preservice teachers of ethiopian decent. In H. 

Arslan, & G .Rata (Eds.), Multicultural education: From theory to practice (pp. 243-262). 

University of Cambridge, U.K: Cambridge Scholars Publishing. 

 

 -הגעגועים על, פריימן )עורכים( –לוין י' ונפתלי, , ג' , רבינוביץ, ג' בתוך:  .(2013) 'א, וקסרבינוביץ, ג'  

 .  תל אביב: רסלינג. 7-13(עמ' ) אופטימית בפסיכולוגיה חקירה

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Kass, E. (2013). A compliment is all I need‖ – Teachers telling principals how to promote 

their staff's self-efficacy. Alberta journal of educational Research 59(2) 208-225. 

Flavian, H., & Kass, E. (2015). Giving students a voice: Perceptions of the pedagogical 

advisory role in a teacher-training program. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 

23(1), 37-53 . DOI: 10.1080/13611267.2015.1011036 

Rabinovitch, G., & Kass, E. (2014) . Longing – Remembering and desiring positive contacts: 

The case of "hidden children" in the holocaust. Israel Affairs. 

Kass, E. (2015). ―I Was Always the Good Girl‖— The twofold silencing of teachers  

as an obstacle to fostering a sense of professional self-efficacy. Gender & Education, 25(5), 

487-504. 

Kass, E., Miller, E.S.(2015) Teacher Trainees` Sense of Professional Efficacy Wheelock 

College, Boston, U.S.A.  .  : Classroom and Organizational Spher Proceeding. 
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Kass, E. (june 2015) ―A different model for a teacher trainee course – some thoughts on trust 

and sharing‖  Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences (ISSN: 1877-0428). Can be 

retrieved from ScienceDirect (www.sciencedirect.com) 

 

 הצגה בכנסים אקדמים

Kass, E. (july, 2015)  A Compliment is all I need‖ – Teachers Telling Principals How to 

Promote Their Staff\'s Self-Efficacy.  The International Conference on Business Tourism and 

Applied Sciences at Ryerson University, Toronto, Ontario, Canada, M5B 2L1. 

Kass, E. (june 2015) ―A different model for a teacher trainee course – some thoughts on trust 

and sharing‖ 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION 26-28 June 2015, 

St. Petersburg, Russia. 

Kass, E. (2014, July). A teaching career as a therapeutic process: Subconscious motives for 

choosing teaching as a profession. EDULEARN14, the 6th annual International Conference 

on Education and New Learning Technologies,  Barcelona, Spain. 

Kass, E. (2013, July).“A compliment is all i need” – Teachers telling principals how to 

promote their staff's self efficacy. 6
th

 International Conference on Teacher Education, 

MOFET Institute and David Yellin College, Tel Aviv.  

Kass, E & .Reingold, R. (August 2013) Strengthening Self-Efficacy in Framework of 

Multicultural Education: The Case of Israeli Pre-service Teachers of Ethiopian Descent. 

Helsinki, Finland. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/
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            Rubin Edna , PhD                                           רובין עדנה , ד"ר   

 הוראת המדעים, מגדר, פדגוגיהתמחות: תחום הה

ת טבע המדע, תפישות שגויות במדעים, סטראוטיפים מגדריים, דמות סתפיתחומי מחקר עיקריים: 

 המורה הטוב.

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

ארנון, ר', פרנקל, פ' ורובין ע', )2015(. למה לי להיות מורה? גורמי משיכה וגורמי דחייה בבחירת מקצוע 

 ההוראה, דפים,59, עמ' 17-44.

Bar, V., Koren, P., Rubin, E., and Back, G. (2013). Changing the image of scientists among 

college students in israel." American Journal of Educational Research, 1(9),396-405. 

 

 

 הצגה בכנסים אקדמים

Rubin, E. (2015, June). The Image of The Scientist In Cartoons Series And In Children 

Minds: Between Stereotypes And Motivation2 International Conference for Teaching and 

Education, Florence, Italy. 

Rubin, E. (2014, June). Towards a gendered equalized school: Gender based answers of 

pre-service teachers to the problem of few males choosing teaching as a career. International 

Conference on New Horizons in Education, Paris France. 

 

 דוחות מחקר

ירת מקצוע ההוראה חיה בבחאני? מורה?! גורמי משיכה וד (.2014) 'ערובין, ו ',פ ,פרנקל ר' ארנון, 

 ."תמופ למכון מוגש מחקר . דוחכקריירה
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  PhD Avi  Rosenstrauch ,רוזנשטראוך אבי, ד"ר                                           

 אנדוקרינולוגיה, פיסיולוגיה :התמחות

 Comparative endocrinology, of reproduction, electron microscopy, cellתחומי מחקר עיקריים: 

molecular biology, poultry reproduction 

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Avital-Cohen, N., Heiblum, R., Argov, N., Rosenstrauch, A., Chaiseha, Y.,  Mobarkey, N.,  

and Rozenboim, I. (2013) Age-related changes in gonadal and serotonergic axes of broiler 

breeder roosters. Domestic Animal Endocrinology. 44(3):145-150. 

 

 בכנסים אקדמים הצגה

 

Rosenstrauch, A., and Rozenboim. I, (2014), Monochromatic red light stimulation in broiler 

breeders. 65
th

 Annual Meeting of the EAAP, in Copenhagen, Denmark. 
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 PhD  Rotem Avital ,                                              , ד"ר             רותם אביטל 

 מיוחדים צרכים ועם מתקשים לתלמידים חשבון הוראת, במתמטיקה למידה ליקויי: תחום ההתמחות

 חשבונית התפתחות, במתמטיקה למידה לקות: תחומי מחקר עיקריים

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Rotem, A., & Henik, A. (2015). Sensitivity to General and Specific Numerical Features in 

Typical Achievers and Children with Mathematics Learning Disability. Quarterly Journal of 

Experimental Psychology, 68(11), 2291-2303. Doi: 10.1080/17470218.2015.1013476 

Rotem, A., & Henik, A. (2014). Development of product relatedness and distance effects in 

typical achievers and in children with mathematics learning disabilities. Journal of Learning 

Disabilities, Doi: 10.1177/0022219413520182. 

Rotem, A., & Henik, A. (4102). The development of product parity sensitivity in children 

with a mathematics learning disability and in typical achievers. Research in Developmental 

Disabilities, 34, 831-839. 

 

אוריינות  מה יודעים מתבגרים עם לקות למידה במתמטיקה על לוח הכפל?( 2015)והניק א'.  רותם, א'

 .153 - 143, 5, ושפה

 

 השתתפות בכנסים

Rotem, A., & Henik, A. (2013, August). Product plausibility checking in typically achievers 

and in children with mathematics learning disabilities. Poster presented at the European 

Society of Cognitive Psychology (ESCoP) conference, Budapest, Hungary. 
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  PhD Reingold Roni ,                                          , ד"ר             ריינגולד רוני 

 החינוך של פילוסופיה :תחום ההתמחות

 הכשרת; מורים של מקצועי פיתוח; מורים של מוסרי אומץ; תרבותי רב חינוך: תחומי מחקר עיקריים

 ראשונית מורים

 

 עריכת ספרים

 .2014בנושא הכשרת מורים. מרץ  16מעוף ומעשה, עורך אורח; 

 

 פרק בספר

(. הכשרת מורים נפרדת לסטודנטים ערבים במכללות אקדמיות ממלכתיות 2013ופאול, א' ) ריינגולד, ר'

הכשרת מורים בחברה הפלסטינית תרבות, בתוך: א' אג'באריה )עורך(. -לחינוך: בסיס לדיאלוג רב

 (. תל אביב: הוצאת רסלינג275-292)עמ'  פרקטיקות מוסדיות ומדיניות חינוכית -אלבישר

 

Kass, E. & Reingold, R. (2013). Strengthening self-efficacy in the framework of 

multicultural education: The case of israeli preservice teachers of ethiopian decent. In H. 

Arslan, & G. Rata (Eds.), Multicultural education: From theory to practice (pp. 243-262).  

Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 

Baratz, L., Reingold, R., & Abuhatzira, H. (2013). Educational policy towards the Ethiopian 

immigrant community in Israel: Multiculturalism or fake multiculturalism? In H. Arslan, & 

G. Rata (Eds.), Multicultural education: From theory to practice (pp. 145-164). Newcastle: 

Cambridge Scholars Publishing. 

Baratz, L., & Reingold, R. (2013). The narrative of Israeli-Palestinian women writing poetry 

–"home remembering" motif. In G. Poulos, & S. Varella (Eds.),  Explorations in world 

literature, from ancient to contemporary (pp. 13-23). Athens: Athens Institute for Education 

and Research 
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 מאמרים בכתבי עת שפיטים

רפורמה במדיניות הפיתוח המקצועי בישראל ממדיניות ליישום:  (. 2015) וריינגולד, ר'אונגר, א' -אבידב

 232-209, 59, דפיםנקודת המבט של מחוזות משרד החינוך. 

.  פאסיביות מותאמת אידיאולוגיה: תפיסת המונח "אומץ (2013' )ואבוחצירא, ח  ברץ, ל' ריינגולד, ר,

 123-139 ,7-8בחינוך עיונים מוסרי" בקרב מורים המלמדים בחינוך הממ"ד. 

 

Baratz, L & Reingold, R. (2014). Silent in white ink: The motif of silence in Israeli-

Palestinian women's poetry translated from Arabic to Hebrew. Israel Affairs. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13537121.2014.889885#.U18Z9vl_uog   DOI: 

10.1080/13537121.2014.889885. 

Paul-Binyamin, I., & Reingold, R. (2014). Multiculturalism in teacher education institutes – 

The relationship between formulated official policies and grassroots initiatives. Teaching and 

Teacher Education, 42, 47-57. 

Reingold, R., Baratz, L., & Abuatzira, C. (2013). Conformity and compliance as moral acts: 

The case of teachers in Jewish religious state schools in Israel. The International Journal of 

Education for Diversities, 2, 41-61. 

Baratz, L., & Reingold, R. (2013). Moral courage - an essential component for teachers' 

continuous professional development. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 76, 89-94. 

DOI 10.1016/j.sbspro.2013.04.079. 

Baratz, L., Reingold, R., & Abuatzira, H. (2013). Israeli teachers' definitions of morally 

courageous behavior in education. Journal of Education and Learning, 2 (1), 84-93. 

 הצגה בכנסים אקדמים 

Reingold, R. Baratz, L & Abuhatzira, H (June 2014). Israeli Teachers' attitudes towards 

Morally Courageous Behavior in Education- Findings from ―small stories‖. The 4th SIG13 

Symposium Moral Education for a Democratic Citizenship. Department of Philosophy, 

Education and Psychology University of Verona, Italy 
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Baratz, L., & Reingold, R. (2013, July). Teachers' morally courageous behavior. The 6th 

International Conference on Teacher Education- Changing reality through education. David 

Yellin College of Education & The Mofet Institute.  

Reingold, R., & Baratz, L. (2013, August). Intercultural ethnocentric dialogue: The case of 

an Israeli bilingual newspaper. Intercultural vs. Multicultural Education: The End of 

Rivalries? University of Helsinki, Helsinki, Finland. 

Kass, E., & Reingold, R. (2013, August). Strengthening self-efficacy in the framework of 

multicultural education: The case of israeli pre-service teachers of ethiopian descent. 

Intercultural vs. Multicultural Education: The End of Rivalries? University of Helsinki, 

Helsinki, Finland . 

Reingold, R.,& Baratz, L. (2013, September). We don't talk about it": Analysis of school 

principals’ discourse in the separate Arab sector of education in Israel. Unity and Disunity, 

Connections and Separations-- IAIE Zagreb Conference. Faculty of Humanities and Social 

Sciences. Zagreb, Croatia. 

Baratz, L., & Reingold, R.  (2013, September). "I am playacting":  Identity formation among 

Palestinian women teachers working in Jewish schools. Unity and Disunity, Connections and 

Separations -- IAIE Zagreb conference. Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb, 

Croatia. 

 דוחות מחקר

ליישום: נקודת  המדיניות להתפתחות מקצועית של עו"ה ממדיניות(. 2013) 'ר, ולדוריינגאונגר, א' -אבידב

מחקר מכון מופ"ת: רשות המחקר  . דו"חהמבט של מחוזות משרד החינוך, המפקחים ומנהלי בתי הספר

 הבין מכללתיות, רשת עמיתי מחקר.
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 PhD Roskin Joel ,                                                  , ד"ר             רסקין יואל  

גיאולוגיה של הרביעון, גיאומורפולוגיה איאולית, קשרים בין האדם לסביבה הפיזית : תחום ההתמחות

 Military Geosciences -ארכיאולוגיה ו-הכוללים: גיאו

 ור החוףקשר בין אדם לפלישת חולות מישור החוף, עיתויי פלישת חולות מיש: תחומי מחקר עיקריים

 מערב הנגב , התפתחות אבק מתנועת חול-קשר בין האדם האפיפליאוליטי לגופי מים בדיונות צפון

 

 עריכת ספרים

 :ספרה המאמרים עבור 3-ל רביואר

Greenberg, J., Wessel, G. (eds.), Geological Society of America (GSA) Special Paper volume 

(in prep.): Geoscience for the public good and global development: Toward a sustainable 

future. 

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Roskin, J., Katra, I., Agha, N., Porat, N., Boaretto, E. N., Porat, N., Barzilai, O. (2014). 

Rapid anthropogenic response to short-term local aeolian and fluvial palaeoenvironmental 

changes during the Late Pleistocene-Holocene transition. Quaternary Science Reviews, 99, 

176-192. 

 

Roskin, J., Blumberg, D. G., Katra, I. (2014). Last millennium development and dynamics of 

vegetated linear dunes inferred from ground penetrating radar and optically stimulated 

luminescence ages. Sedimentology, 61, 1240-1260. 

Bergman, N., Sholker, O., Roskin, J., Greenbaum, N. (2014). The geomorphic impact of the 

Nahal Oz reservoir dambreak flood on a small ephemeral loess-channel in the NW Negev 

Desert. Israel. Geomorphology, 201, 83-97. 

Roskin, J., Katra, I., Blumberg, D. G. (2014). Particle-size fractionation of eolian sand along 

the Sinai - Negev erg of Egypt and Israel. Geological Society of America Bulletin, 126(1-2), 

47-65. 

http://www.wheaton.edu/Academics/Departments/Geology/Geology/Faculty/Jeff-Greenberg
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Roskin, J. Katra, I., Porat, N., Zilberman, E. (2013). Evolution of Middle to Late Pleistocene 

sandy calcareous palaeosols underlying the northwestern Negev Desert dunefield (Israel). 

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 387, 134-152. 

Roskin, J., Katra, I., Blumberg, D. G. (2013). Late Holocene dune mobilizations in the 

northwestern Negev dunefield, Israel: A response to combined anthropogenic activity and 

short-term intensified windiness. Quaternary International, 303, 10-23. 

Muhs, D.R., Roskin, J., Tsoar, T., Skipp, G., Sneh, A., Porat, N., Stanley, J-D., Katra, I., 

Blumberg, D. G. (2013). Origin of the Sinai-Negev erg, Egypt and Israel: Geochemical 

evidence for the importance of the Nile and sea level history. Quaternary Science Reviews, 

69, 28-48. 

Yaroshevich, A., Agha, N., Boaretto, E., Brailovsky,L.,Caracuta, V., Greenbaum, N., 

Kirzner, D., Oshri, A., Porat, N., Roskin, J., Shukrun, A., Spivak, P. K., Barzilai, O. (2014). 

Investigating pre-agricultural dynamics in the Levant: A new, stratified epipaleolithic site at 

‗En Qashish South, Jezreel Valley, Israel. Antiquity, 342 2 

http://journal.antiquity.ac.uk/projgall/yaroshevich342 

Roskin, J., and Bergman, N. (2013). DISCUSSION-COMMENT on: Zianelfdeen, U. and 

Aish, A., 2012. Geology, geomorphology and hydrology of the Wadi Gaza catchment, Gaza 

Strip. Journal of African Earth Sciences, 80, 74-75. 

 

 הצגה בכנסים אקדמים 

Roskin, J. (2015). Analysis of recurring sinking events of armored tracked vehicles in the 

Israeli agricultural periphery of the Gaza Strip. Proceedings of the International Military 

Geosciences Meeting (ICMG). Desert Research Institutes (DRI), Las Vegas. 

Roskin, J. (2014, July). The Nile Delta – northern Sinai – northern Negev eolian belt. 

Processes, paleoclimate and paleoenvironment. ICAR-8, Lanzhou, China. 

Roskin, J., Sivan, D., Bookman, R. (2014, July). The chronology and forcing factors of 

Middle to Late Holocene sand and dune incursions along the coast of Israel. ICAR-8, 

Lanzhou, China.  

http://journal.antiquity.ac.uk/projgall/yaroshevich342
http://journal.antiquity.ac.uk/projgall/yaroshevich342
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Katra, I. J., Roskin, J., Tanner, S., Edri, A., Yizhaq, H. (2014, July). Soil loss and aeolian 

dust in semi-arid loess due to surface variability. ICAR-8, Lanzhou, China. 

Roskin, J., Muhs, D. R., Tsoar, T., Skipp, G., Sneh, A., Porat, N., Stanley, J-D., Katra, I., 

Blumberg, D. G. (2014, July). Origin of the Sinai-Negev erg, Egypt and Israel: Geochemical 

evidence for the importance of the Nile and sea level history. ICAR-8, Lanzhou, China.  

Roskin, J. Katra, I., Porat, N., Zilberman, E. (2014, July). Evolution of Middle to Late 

Pleistocene sandy calcareous palaeosols underlying the northwestern Negev Desert dunefield 

(Israel). ICAR-8, Lanzhou, China. 

Katra, I., Roskin, J., Tanner, S., Edri, A., Zaady, E. (2014, June). Dust emission in semi-arid 

soils due to surface variability by aeolian experiments. International Conference on 

Atmospheric Dust, Castellaneta Marina, Italy. 

Roskin, J., Muhs, D. R., Tsoar, T., Skipp, G., Sneh, A., Porat, N., Stanley, J-D., Katra, I., 

Blumberg, D. G. (2014, April). Origin of the Sinai-Negev erg, Egypt and Israel: 

Geochemical evidence for the importance of the Nile and sea level history. EGU, Vienna. 

Roskin, J., Katra, I., Porat, N., Zilberman, E. (2014, April). Evolution of Middle to Late 

Pleistocene sandy calcareous palaeosols underlying the northwestern Negev Desert dunefield 

(Israel). EGU, Vienna. 

Roskin J., Bergman, N., Sholker, O., Greenbaum, N. (2014, April). The Nahal Oz reservoir 

dambreak flood: Geomorphic impact and channel hydraulics in a small ephemeral loess-

channel, Negev Desert, Israel. EGU, Vienna. 

Roskin, J. (2013, October). Vegetated linear dunes – Chronologically discontinuous archives 

of several short-term and major dune growth episodes (P). GSA Annual Meeting, Denver, 

CO.   

Roskin, J., Barzilai, O., Agha, N., Porat, N., Boaretto, E., Katra, I. (2013, October). Rapid 

anthropogenic response to short-term local aeolian and fluvial palaeoenvironmental changes 

during the Late Pleistocene-Holocene Transition (P). GSA Annual Meeting. Denver, CO.  
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Roskin, J., Katra, I., Blumberg, D. G. (2013, August). Particle-size fractionation of aeolian 

sand along the Sinai - Negev erg of Egypt and Israel (L). International Geomorphologists 

Association (IAG) Conference, Paris.  

Roskin, J., Katra, I., Blumberg, D. G. (2013, August). Late Holocene dune mobilizations in 

the northwestern Negev; A response to combined grazing and short-term intensified 

windiness (P). International Geomorphologists Association (IAG) Conference, Paris.  

Roskin, J., Sivan, D. (2013, April). The history and provenance of the coastal sands of Israel 

and their affiliation to human settlement (L). Sand and Glass2 Locating an Ancient Industry. 

Round Table, Haifa University. 

Roskin, J.  (2013, April). Vegetated linear dunes–chronologically discontinuous archives of 

several short-term and major dune growth episodes (P). EGU, Vienna. 

Roskin, J. (2013, April). Analysis of recurring sinking events of armored tracked vehicles 

along dirt roads in the agricultural periphery of the Gaza Strip (P). EGU, Vienna.  

Roskin, J., Katra, I., Blumberg, D. G. (2013, April). Late Holocene dune mobilizations in the 

northwestern Negev; A response to combined grazing and short-term intensified windiness 

(P). EGU, Vienna.  

Roskin, J., Barzilai, O., Agha, N., Porat, N., Boaretto, E., Katra, I. (2013, April). Rapid 

anthropogenic response to short-term local aeolian and fluvial palaeoenvironmental 

Changes during the Late Pleistocene-Holocene transition (P). EGU, Vienna. 

Tsoar, H., Roskin, J. (2013). Interaction between man and his environmental sand dunes: 

Case of the Negev Desert (L). AAG Annual Meeting, Los Angeles.  

Roskin, J., Sivan, D., & Bookman, R. (2014, December). The chronology and forcing factors 

of Middle to Late Holocene sand and dune incursions along the coast of Israel (L). Israel 

Geographical Society meeting, Haifa University.  

Roskin, J. (2014). A proposal to combine geoscientific and geographic methods to locate 

hostile subsurface systems (L). Israel Geographical Society meeting, Haifa University.  

Roskin, J., Bowman, D., Katra, I., Porat, N.  (2013, February). Opening stages of open 

tension fractures upon the western margin of the Dead Sea Rift, (Israel) based on OSL age 
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estimates of their fine-grained sediment fill (L). Israel Geological Society meeting, Ein 

Bokek.  

Roskin, J., Muhs, D. R., Tsoar, T., Skipp, G., Sneh, A., Porat, N., Stanley, J-D., Katra, I., 

Blumberg, D. G. (2013, February). Origin of the Sinai-Negev erg, Egypt and Israel: 

Geochemical evidence for the importance of the Nile and sea level history (P). Israel 

Geological Society meeting, Ein Bokek. 

Roskin, J. (2013, December). The influence of physical geography on military activity – 

selected examples from the IDF (L). Israel Geographical Society meeting, Bar-Ilan 

University.  

Roskin, J., Katra, I., Blumberg, D. G. (2013, December). Late Holocene dune mobilizations 

in the northwestern Negev: A response to combined grazing and short-term intensified 

windiness (L). Israel Geographical Society meeting, Bar-Ilan University.  

Roskin, J., Barzilai, O., Agha, N., Porat, N., Boaretto, E., Katra, I. (2013, May). Rapid 

anthropogenic response to short-term local aeolian and fluvial palaeoenvironmental changes 

during the late Pleistocene-Holocene transition (P). Israel Geological Society meeting, Acre.  

Roskin, J., Katra, I., Blumberg, D. G. (2013, May). Late Holocene dune mobilizations in the 

northwestern Negev; A response to combined grazing and short-term intensified windiness 

(P). Israel Geological Society meeting, Acre.  

Roskin, J. (2013, May). Vegetated linear dunes –chronologically discontinuous archives of 

several short-term and major dune growth episodes (P). Israel Geological Society meeting, 

Acre.  

Roskin, J., Barzilai, O., Agha, N., Porat, N., Boaretto, E., Katra, I.  (2013, April). Rapid 

anthropogenic response to short-term local aeolian and fluvial palaeoenvironmental changes 

during the late Pleistocene-Holocene transition (P). Israel geomorphological group, Ein 

Gedi.  

Roskin, J., Bowman, D., Katra, I., Porat, N.  (2013, April). Opening stages of open tension 

fractures upon the western margin of the Dead Sea Rift, (Israel) based on OSL age estimates 

of their fine-grained sediment fill (L). Israel Geomorphological Group, Ein Gedi. 
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 דוחות מחקר

ארגונית להתמודדות עם איומי -הצעה מקצועית .(2014' )ליפשיץ, ה ',, רסקין, נ'גביש, א ,'רסקין, י

 הוגש למבקר המדינה, צה"ל, שר הבטחון וחברי ועדת חוץ ובטחון..  הקרקע-תת –ה"מימד השישי" 

 

Roskin, J. (2013). The timing and environmental significance of the Late Quaternary dune 

incursions into the northwestern Negev desert, Israel. Geological Survey of Israel Report 

GSI/19/2012. 
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 PhD            Shachar Niza ,                                            , ד"רשחר ניצה 

 מיוחד לחינוך פדגוגיה :תחום ההתמחות

פדגוגיה להכשרת מורים בחינוך מיוחד, חוסן ערכי ואומץ מוסרי לסטודנטים : תחומי מחקר עיקריים

 להוראה, יחסי מכללה שדה, הוראה טיעונית, הוראה אינטרטקסטואלית וריבוי ייצוגים.

 

 מאמרים בכתבי עת 

Shachar, N. & Baratz, L. (2015). Moral courage of students qualifying to teach in special 

education. World Journal of Educational Research, vol. 2, (2). Pp. 193- 205. ISSN 2375-

9771 (Print) ISSN 2333-5998 

 .. הד הגןסיפור הגירה(. 2015)  שחר, נ'

. , במקהלה', על אסטרטגיית המקהלה לילדים מעוכבי שפה(. 'ועכשיו בואו נגיד כולנו ביחד2015) שחר נ'

 . הד הגן

 .57 -50. הד הגן, תשע"ג, ג', עמ' למעלה(. 2015) שחר, נ'

 . 23 -19, תשע"ה, א', עמ' הגן הד. אדם להיות. (2014) שחר, נ'

 , הוצאת מכון מופ"ת 100-102, עמ' 53, דיון בימת. אבודים ילדים.(2014)  שחר, נ'

 

 נסים אקדמיםהצגה בכ

Shachar, N. & Baratz, L.( June 2015)  "Moral courage among students who qualify to teach 

in special education. "Something was burning inside me! But who can I turn to, when I am 

just a student?!" The 4th International conference of Education IC-ED-2015 Conference St. 

Petersburg Christian University, St. Petersburg, Russia.  

 

כנס  שלוש ידידות ביקורתיות במחקר פעולה ומחקר עצמי בכיתה משלבת.(.  2014)פברואר,  שחר, נ'

   , באר שבע. איכותני מחקר
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  PhD            Stein Hana ,                                            , ד"רשטיין חנה 

הוראת הפיזיקה )פיזיקה של חט"ב, מכניקה קלאסית, אסטרונומיה(, הוראת  :התמחות תחומי

המתמטיקה )פדגוגיה של המתמטיקה בעי"ס, הוראה בשילוב כלים מתוקשבים, תיאוריות למידה ויישומן 

 בהוראה(.

תרבותית, שילוב תקשוב בהוראת מתמטיקה מושגים פיזיקאליים בגישה  הוראתמחקר עיקריים:  תחומי

ותרומתו לגיבוש מיומנויות חקר וריבוי ייצוגים במתמטיקה הוראת הפיזיקה, מכניקה קלאסית, 

 אסטרונומיה

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Stein, H., & Galili, I. (2014). The impact of an operational definition of the weight concept 

on students‘understanding. International Journal of Science and Mathematics Education, 1-

29.  

 

 הצגה בכנסים אקדמים

Galili, I., Schur, Y., Weizman, A., Stein, H., Eckstien, O., Nezer-Tarcic, M. (2013, July).  

The application of three academic-based curricula in different educational settings within the 

TRACES International Project (Poster). The 6th International Conference on Teacher 

Education, Changing Reality through Education. David Yellin College of Education and The 

MOFET Institute, Israel. 

Stein, H., & Galili, I. (2013, July). The application of a new way of teaching weight and 

gravitation in israeli middle schools (Poster(. The 6th International Conference on Teacher 

Education, Changing Reality through Education. David Yellin College of Education and The 

MOFET Institute, Israel. 
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 PhD            Shimony Batya ,                                     ד"רשמעוני בתיה, 

 ספרות עברית חדשה :ההתמחות תחום

מגדר, לאומיות, מזרחים ושואה, החייל  -על היבטיה המגוונים -ספרות מזרחית :עיקריים מחקר תחומי

 המזרחי בספרות

 

 פרק בספר

Shimony, B. (2015). Holocaust envy: Globalization of the Holocaust in Israeli discourse. In 

A. Goldberg & H. Hazan (Eds.), Marking Evil: Holocaust memory in the global age, (pp. 

296-318). N. Y: Berghahn. 

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

לוי",  -גלות וריבונות ביצירתו של יוסי אבני –ישן  –וני והיהודי החדש "החזון הגליצי .(2015.)שמעוני, ב 

 .252-279, עמ' 10 ,עיונים בתקומת ישראל: גלויות ישראליות: מולדת וגלות בשיח הישראלי

 

 הצגה בכנסים אקדמים

 .השיבה לזהות הערבית ביצירת הדור המזרחי החדש -'אנא מן אליהוד( '2015)מאי,  'ב שמעוני

 וריה בעיני הספרות, בית ברל, ישראל.ההיסט

 

-הנשי בספרות יהודי מצרים בישראל, אוניברסיטת בן גוריון באר היסוד הלבנטיני( 2015)יוני,  'ב שמעוני

 שבע.

 

 NAPH-National -ייצוגי החייל המזרחי בספרות העברית-כבר לא קזבלן( 2015)יוני,  'ב שמעוני

Association of Professors of Hebrew ,University of Memphis, Memphis, Tennessee, USA. 

 

Shimony B. (October, 2015) War, refuge and hospitality: The identity conflict in Sami 

Michael's work- an international conference, a tribute to Sami Michael, Northwestern 

University, Evanston, Chicago, USA. 
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כנס  ."על ייצוגה הספרותי של דמות היסטורית -נשף המסכות של דונה גרציה( 2014)נובמבר,  'ב שמעוני

 שבע.-אוניברסיטת בן גוריון, באר על דונה גרסיה נשיא,

 

-NAPH. מבחן כמקרה"פריחה" ה -בספרות מזרחיות נערות של ומיניותן גופן על  (2013 )יולי,  'ב שמעוני

National Association of Professors of Hebrew ישראל., באר שבע , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

רשות המחקר                                                                                                         

127 

  PhD  Tamir Riki ,                                                       , ד"רתמיר ריקי 

 עברית לשון: תחום ההתמחות

  כתיבה, חדשה עברית: תחומי מחקר עיקריים

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

 

Haskel-Shaham, I. and Tamir, R. (2015). The involvement of oral discourse in the writing of 

students as reflected by the use of personal pronouns 

 

השימוש בכינויי גוף כמשקף מעורבות של דיבור בכתיבתם של   (.2015ותמיר, ר' ) שחם, ע'-השכל

 . 5, מעגלי חינוך. תלמידים

 לקטרוניתגרסה א

http://www.dyellin.ac.il/images/stories/pirsumim/online_journal/may2015/IritHaskelShaham-

RickyTamir-3.pdf 

 

http://www.dyellin.ac.il/images/stories/pirsumim/online_journal/may2015/IritHaskelShaham-RickyTamir-3.pdf
http://www.dyellin.ac.il/images/stories/pirsumim/online_journal/may2015/IritHaskelShaham-RickyTamir-3.pdf
http://www.dyellin.ac.il/images/stories/pirsumim/online_journal/may2015/IritHaskelShaham-RickyTamir-3.pdf

