
 יצחק פרידמן 
 

 חיים ורשימת פרסומים קורות

 (2020 דצמבר)מעודכן: 

 פרטים אישיים

 ישראל ארץ לידה:

 ישראלית אזרחות:

 3נ +  מצב משפחתי:

 1973, מילואים: עד 2/61 – 8/58סדיר:  שירות בצה"ל:

 93846(, ירושלים 220/12) 5רח' ברקת  כתובת קבועה:

 054-4405650; 02-6761840 טלפון/פקס:

 

 השכלה גבוהה

 תואר תחומי הלימוד שם המוסד תאריך

1988-1991 
 יורק-ניו -אונ' קולומביה 

Teachers College 

 ,סטטיסטיקה ,תורת המבחנים

 מדידה והערכה

 

 .בהצטיינות )פוסט דוקטורט(

 .מארח: פרופ' ריצ'רד וולף

 . .Ph.D-תכנית לה השלמת

 יורק-ניו –י' קולומביה אונ 1990-1991

Teachers College 

פסיכולוגיה קלינית 

 ופסיכופתולוגיה

מארח: . )פוסט דוקטורט(

 פרופ' בארי פארבר

 .Ph.D מינהל החינוךחינוך ו האוניברסיטה העברית 12.1982

1975 

 האוניברסיטה העברית

 דמוגרפיה וסטטיסטיקה;

העיר  לימודים צמודים: לימודי

 והאזור.

 

M.Sc. – בהצטיינות 

 

1968 
 העבריתהאוניברסיטה 

פסיכולוגיה, סטטיסטיקה, מדע 

 המדינה.
 ב.א.

 

 קורסים והשתלמויות מקצועיות

 אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת העצבים

במסגרת  .פרופ' שלמה רוטשנקר ופרופ' לילי אנגליסטרביולוגיה רפואית )-ונוירו האנטומי-נוירו

 . 2015/2016ה(, לימודי הרפואה בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית  והדס

 

Medical Neuroscience (instructor: Leonard White, Duke University, offered through 

Coursera), 2.2015. 
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Introductory Human Physiology (Instructors: Emma Jakoi and Jennifer Carbery, Duke 

University, offered through Coursera), 9.2016.  

 

Anatomy of the chest, abdomen, and pelvis (instructors: Charles C. Duncan, William B. 

Stewart, and Shanta Kapadia. Yale University, offered through Coursera), 6.2018. 

 

Synapses, Neurons, and Brains (instructor: Idan Segev Hebrew University, Jerusalem, 

offered through Coursera), 11.2015. 
 

Bioelectricity: The Mechanism of Origin of Extracellular Potentials (Instructor: Roger 

Coke Barr, Duke University  ( offered through Coursera), 4.2017. 

 

Visual Perception and the Brain (Instructor: Dale Purves, Duke University, offered through 

Coursera), 7.2017.  

Introduction to Clinical Neurology (instructors: D. Lowenstein, W. Smith, & S.A. 

Josephson, University of California, San Francisco, offered through Coursera), 8.2017. 

 

 
 מדעי חקר המוח

ל ידי פרופ' עידן שגב, ראש המחלקה לנוירו )סדרת הרצאות שניתנו ע 21-חקר המוח במאה ה

 2014.ביולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים(. האוניברסיטה הפתוחה
 

Fundamental Neuroscience for neuroimaging (instructor: Arnold Bakker; Johns Hopkins 

University, offered through Coursera), 2017-12 .  

 

Introduction to Neuroeconomics: How the Brain Makes Decisions. (Instructor: Vasily 

Kluchkarev, Higher School of Economics, National Research, Moscow, Russia, offered 

through Coursera) 3.2017.  
 

Introduction to consumer neuroscience & neuromarketing. Instructor: Dr. Thomas Zoega 

Ramsey, Copenhagen Business School, Handelshojskolen. Offered by Coursera), 3.2020. 

 

Understanding the Brain: Primary, Secondary, and Tertiary Processes. (Instructor: Prof. 

Jaak Panksepp. Hosted by the International Neuropsychoanalysis Society). 8.2020. 

 

 נוירופסיכולוגיה ונוירופסיכואנליזהפסיכולוגיה, 

Understanding Memory: the Psychology of Memory (Instructor: John Seamon, Wesleyan 

University, offered through Coursera), 6.2016. 

 

Learning how to learn: Powerful mental tools (instructor: Barbara Oakley Michigan State 

Oakland University, offered through Coursera),  10.2015 .   

 

Autism spectrum disorder. (Instructor: Prof. Patricia Schetter, University of California, 

Davis, Davis MIND institute, offered through Coursera), 11.2018 
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Schizophrenia – psychology, neuroscience and behavior (instructor: Prof. Matt Kurtz, 

Wesleyan University, offered through Coursera), 3.2018. 
 

An Introduction to the Basic Emotion Command Systems. (Instructor: Prof. Jaak 

Panksepp. Hosted by the International Neuropsychoanalysis Society). 6.2020. 

 

Psychodignostics and psychological assessment (instructor: Dr. Valeria N. Petrova, 

National Research Tomsk University, offered through Coursera), 5.2018. 

 

An introduction to Affective Neuroscience. (Instructor: Prof. Jaak Panksepp. Hosted by the 

International Neuropsychoanalysis Society). 6.2020. 

 

An Introduction to psychoanalysis. (A seminar conducted by Prof. Mark Solms, Hosted by 

the International Neuropsychoanalysis Society). 6.2020. 

 

A Practical Introduction to Neuropsychoanalysis: Clinical Implications. Prof. Mark 

Solms, the International Neuropsychoanalysis Society. Tel Aviv, Israel, 3.2018. 

 

The Psychoanalytic Model of the Mind. (Instructor: Prof. Elizabeth L. Auchincloss, the 

Weill Cornell Medical College, Hosted by the International Neuropsychoanalysis Society), 4. 

2020. 

 

Remembering, Forgetting, and the Neurobiological Basis of Identity. (Instructor: Prof. 

Cristina Alberini. Hosted by the International Neuropsychoanalysis Society). 10.2020. 

 

 עיבוד נתונים ממוחשב

 2006ינואר 
מרכז ההדרכה של 

SPSS 

מבוא לשימוש וניהול 

 SPSS-נתונים ב
 תעודת סיום

 2006מארס 
מרכז ההדרכה של 

SPSS 

ניתוחים מתקדמים 

 SPSS-ב
 תעודת סיום

 2006יולי 
מרכז ההדרכה של 

SPSS 

ניתוח משוואות 

 AMOSמבניות 
 תעודת סיום

 2007יוני 
מרכז ההדרכה של 

SPSS 
 תעודת סיום סדרות עיתיות

 2007ינואר 
מרכז ההדרכה של 

 מכון סאלד
 WORD תעודת סיום למתקדמים 

מארס -2007דצמבר 

2008 

מכללת הדסה 

 ירושלים

צילום דיגיטלי 

ועיבוד תמונה 

 ממוחשב

 תעודת סיום
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 מינויים באוניברסיטה העברית

 הספר לחינוך-פרופסור חבר בבית– 12/1996-2003

 בכיר  מורה – 1.1995

 הספר לחינוך, המגמה למינהל-מן החוץ בבית מרצה – 1980

 תפקידים אחרים במסגרת האוניברסיטה העברית

 מרכז מבחני הגמר לתלמידי המוסמך )מתש"ס ואילך(  -

 השתתפות בועדות קבלה לתלמידי מ.א. במסגרת המגמה  למדיניות ומינהל החינוך  -

 במסגרת המגמה למדיניות ומינהל החינוך ריכוז המסלול למערכות חינוך   -

 ריכוז המסלול המחקרי במסגרת המגמה  -

 יו"ר ועדות בחינה במבחני גמר למ.א.   -

 מגמה: מערכות, במסגרת המגמה-ריכוז ועדת בדיקה לתכנית לימודים בתת  -

 הוק שונות במסגרת המגמה לתכנון, מדיניות ומינהל החינוך-ועדות אד  -

 אחרים, במוסדות להשכלה גבוהה ובמוסדות מחקרשירות במוסדות 

יועץ לשרת החינוך ולמנכ"לית המשרד בנושאי רפורמה בחינוך העל     3.2011 - 7.2009

 יסודי וצמצום מספר התלמידים בכיתה.

 

ראש המרכז  .ךלמנהל מערכות חינו התוכניתמכללת אחווה: ראש   -)ממשיך(  – 1.9.2008

 .לנוירופדגוגיה

 .לשיטות מחקרון הנרייטה סאלד: יועץ מכ        

 

במנהיגות בית ( M.Edמפתח התכנית לתואר שני ) מכללת גורדון: 31.8.2014 – 1.9.2008

  .יועץ אקדמי לתכניתו ספרית

 
 ,מכון הנרייטה סאלד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגותמנהל  - 31.12.2007- 5.1983

חינוכית ופסיכולוגית,  והערכה מדידה וחוקר בכיר. תחומי מחקר:

 ומינהל החינוך, חינוך קהילתי.וחינוכית, פסיכולוגיה ארגונית 

 

הספר -(, ביתCollege Teachers)יורק -אוניברסיטת קולומביה, ניו - 1988 - 1991

לחינוך, פרופ' חבר נלווה בפסיכולוגיה וחינוך במחלקה לפסיכולוגיה 

פסיכולוגיה  ,וראהלחץ ושחיקה בהקלינית. נושאי הוראה ומחקר: 

 הספר.-בביתוחינוכית ארגונית 

 

הספר לחינוך, המגמה -האוניברסיטה העברית בירושלים, בית  - 10/2003 – 1979

    בכיר מרצה (; 1993 - 1979למינהל ולתכנון החינוך.  מורה מן החוץ )

ואילך(. נושאי ההוראה: קבלת  1997(; פרופ' חבר )1996-1994)

הספר, היבטים פסיכולוגיים של הארגון, -החלטות, אקלים בית

 תהליכים ארגוניים, חינוך קהילתי, שחיקה בהוראה.
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אגף התלמידים. האגף אחראי  ראשמשרד החינוך והתרבות,  - 4.1983 - 8.1978

לנושאים הפדגוגיים והמנהליים הקשורים בתלמיד )תכניות טיפוח 

 ת בדרכים(.; זהירוהמכינות הקדם אקדמיותמניעת נשירה, והעשרה, 

 

יורק, יועץ תעסוקה. ייזום תכניות השתלמות -הסוכנות היהודית בניו  - 8.1978 - 7.1975

והסבת מקצוע למועמדים לעלייה. ייעוץ אישי בבחירת מקצוע 

 ותעסוקה בישראל.

 

סגן הממונה על מנהל המזכירות הפדגוגית ומשרד החינוך והתרבות,  - 7.1975 - 3.1972

מערכת בתכנון ויישום תכניות חינוכיות, פיקוח החינוך. ממונה על 

 החינוך.

 

תכנון  .מנהל המחלקה לתכנוןמקים ומשרד החינוך והתרבות,   - 2.1972 - 12.1968

מבנה החינוך. תחזיות אוכלוסייה, הפדגוגית וויישום הרפורמה 

 סקרים דמוגרפיים והכנת תכניות אב לחינוך לרשויות מקומיות.

 

ת חומש ומשרד החינוך והתרבות, מתכנן מערכת החינוך. הכנת תכני - 11.1968 - 10.1967

 לפיתוח מערכת החינוך בישראל.

יסודי. תכנון -מינהל החינוך העל ראשמשרד החינוך והתרבות, סגן  - 9.1967 - 9.1963

ופיתוח תכניות העשרה והכשרה לקליטת עולים חדשים ותלמידים 

 מצוקה.-מאזורי

 

 בארץ ובחו"לפעילות מקצועית נוספת 

 (Facet Theory Associationשל האגודה העולמית לתורת השטחות ) נבחרנשיא  א.

 (American Educational Research Association)חבר באגודה האמריקאית למחקר חינוכי   ב.

ג.    ממייסדי האגודה הפסיכומטרית הישראלית, מחבר הקוד האתי לפסיכומטריקאים ויו"ר 

 של האגודהועדת האתיקה 

 חבר באגודה הישראלית להערכת תכניות )איל"ת(ד.    

  ממייסדי האגודה לבתי ספר קהילתיים וחבר הנהלה ) לימים: מינהל החינוך הקהילתי(   . ה

חבר בועדת ההיגוי ברשות הבין מכללתית למחקר במכון מופ"ת להכשרת עובדי הוראה  .ו

 במכללות

  2007ת ישראל לחינוך מנהל אקדמי ומארגן של ועיד ז.    

 (2008-2009.    ראש הצוות במשרד החינוך לשינוי תפקידו של המפקח )ח

 .    יו"ר הוועדה להקטנת מספר התלמידים בכיתה )משרדי החינוך והאוצר(  ט

 (1968-1974.    יו"ר ועדת התכנון והמיפוי של הרפורמה בחינוך )י

 המדיניות החברתיתחבר בוועדת החינוך של מרכז טאוב לחקר  .י"א

חבר בוועד המנהל של האגודה לקידום החינוך ויו"ר הוועד המנהל של בית ספר בויאר     . "בי

 בירושלים
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 (2008חבר הנהלת עמותת אדם לאדם )עד  . גי"

 חבר מערכת "מגמות". די"

 חבר מערכת "עיונים במינהל ובארגון החינוך", אוניברסיטת חיפה. ט"ו

 Research)למשל,  ז'ורנלים בינלאומיים בתחום החינוך והמדידה החינוכיתקורא מומחה של . ט"ז

in the schools; Teaching and teacher education; Psychological bulletin 

בתי של  ה חינוכית. סיוע לארגוני חינוך )אורט, לדוגמה( בפיתוח מודלים שיטתיים להערכי"ח

 ספר. 

 The International Neuropsychoanalysis הבינלאומית יטיתחבר באגודה הנוירופסיכואנלי"ט. 

Society  

 The International Mind, Brain in Education Societyחבר באגודה     כ. 

 

 פרסום ועיטורים בינלאומיים

(, האגודה AERAשל האגודה האמריקאית למחקר חינוכי ) Distinguished Scholarזוכה בעיטור 

 בה ביותר בתחום מחקר החינוך.הבינלאומית החשו

 

 תפקידי ההוראה באוניברסיטה העברית

 תשס"ג:-בשנים תשנ"ט

ש"ש חובה לתלמידי ב.א.  2. שו"ת, סמסטריאלי, תהליכים ארגוניים במערכת החינוך  34281

 והשלמות למ.א.

ש"ש חובה  2. שו"ת סמסטריאלי, הערכה יישומית של תכניות חינוכיות וחברתיות 34922

 די מ.א.לתלמי

ש"ש בחירה לתלמידי  2. סמינר שנתי, שחיקה וצמיחה פרופסיונלית של עובדי הוראה 37914

 מ.א.

 תשנ"ט,-בין השנים תשנ"ו

ש"ש, קורס  2, שו"ת סמסטריאלי, תהליכים יחידניים וקבוצתיים בקבלת החלטות -

 בחירה לתלמידי מ.א.

 חובה לתלמידי ב.א.ש"ש,  2, שו"ת סמסטריאלי, הספר-האקלים הארגוני בבית -

 

 שמות תלמידי מוסמך ודוקטור

 תלמידי מוסמך

 יעל פישר – 1995-1996

 אפרת קס – 1997-1998

 רעיה ברמה  – 1996-1998

 בלה גביש  – 1999-2000

 רוני ברבש  – 2000-2001

 ליאור המאירי  – 2000-2002

 אורית יעקב  – 2001-2002
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 רינת יצחקי  – 2002-2002

 ברקת-יט אלמוגגרנ – 2002-2008

 

 תלמידי דוקטור

 פרופ' חיים אדלר( בשיתוף עםיעל וקסמן )פישר( ) – 1996-1998

 אפרת קס – 1999-2001

 עלית אולשטיין(פרופ' בשיתוף עם אורית אבידוב ) – 1999-2001

 בלה גביש – 2000-2002

 רעיה ברמה  – 2001-2005

 (פיינס-ךאילה מלאבשיתוף עם פרופ' רות לוסטיג ) – 2013– 2010

 (ז"ל ופרופ' נורית זיידמן  פיינס-פרופ' אילה מלאךבשיתוף עם רינת יצחקי )  -  2017 -2011

  

 רשימת פרסומים

 יצחק פרידמן

 2018 מארסתאריך עדכון: 

 א.  עבודת הדוקטור

 האם בחטיבות ביניים הטרוגניות.-החלטות בשיבוץ תלמידים לכיתות-:  שיקולים וקבלתנושא

 10.12.82 תאריך קבלת התואר: רסיטה העברית בירושלים.האוניב המוסד:

 

עמ'( וכן במאמר: "תהליך ושלבים בקביעת דפוס הרכבן של  277פרסום כדו"ח מחקר ) פרסומים:

 5,11-26, בעיונים במינהל ובארגון החינוךהביניים ההטרוגניות". פורסם -כיתות האם בחטיבות

 בהוצאת אוניברסיטת חיפה.

 

 ב. ספרים

ההורים -הספר בית-בית(. 1986: מורחבת; מהדורה ב' 1984, י' )מהדורה א': ידמןפר .1

 45. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד )החינוכיוהקהילה בישראל: ניכור ופתיחות במרחב 

 עמ'(.

 

בחינות  מערכות(. 1995 -ב' מורחבת  מהדורה; 1988 –גלים, נ' )מהדורה א' -, י', בןפרידמן .2

 -עמ'(. )מהדורה ב'  179: מכון הנרייטה סאלד )ירושלים. דינות נבחרותהגמר והבגרות במ

 עמ'(. 402

 

. ספר-, תרבות ואקלים של ביתאפקטיביות(. 1988, ת' ושליב, ר' )הורוביץ, י' פרידמן .3

 עמ'(. 167: מכון הנרייטה סאלד )ירושלים

 

ם: האוניברסיטה . ירושליהספר הקהילתי: תיאוריה ומעשה-בית(. 1990פרידמן, י' ) .4

 עמ'(. 212העברית בירושלים: הוצאת מגנס )
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. : הורים אל מול ממסד החינוךומשבר קונפליקט(. 1990יעקב, א' )-, י', בנדספרידמן .5

 עמ'(. 149ירושלים: מכון הנרייטה סאלד )

 

: ירושלים. TQM-הספר: יישום שיטת ה-מתקדם בבית ניהול(. 1992', ענבר, ל' )י, פרידמן .6

 עמ'(. 57כון הנרייטה סאלד )מ

 

התמודדות בקרב -כישורים חברתיים ומיומנויות פיתוח(. 1992, י' )פרידמן, א', לוטן .7

 עמ'(. 145: מכון הנרייטה סאלד )ירושלים. תלמידים

. ירושלים: מכון גורמים ודרכי מניעה - בהוראהושחיקה  לחץ(. 1993, י' לוטן, א' )פרידמן.    8

 עמ'(. 175הנרייטה סאלד )

 

. ירושלים, מכון לטיפול בהקלת לחץ ושחיקה בהוראה היערכות(. 1994', קמפר )י, פרידמן .9

 פנימי. חעמ'(. דו" 49סאלד. ) הנרייטה

 

. )סדרת ילקוט למורה(. ירושלים: הכיתההספר ואקלים -בית אקלים(. 1995, י' )פרידמן .10

 עמ'(. 37מכון הנרייטה סאלד. )

 

. הניהול בסביבה עתירת אילוצים לחירות המאבק(. 1998יעקב א' )-בנדס , י',פרידמן .11

 עמ'(. 132ירושלים: מכון הנרייטה סאלד )

 

. ירושלים: מכון הנרייטה ותלמידיהם: יחסים של כבוד הדדי מורים(. 1998, י' )פרידמן .12

 עמ'(. 95סאלד. )

: ירושלים. לתהליך חדש עההצ –ספר -להסמכה לניהול בית הכשרה(. 1999, י' )פרידמן .13

 עמ'(. 53משרד החינוך והתרבות )

 

ספר: עקרונות נושאים -בית לניהוללימודים להכשרה  תכניות(. 2000, י' )פרידמן .14

 '(.עמ 48. ירושלים: משרד החינוך והתרבות )ותהליכים

 

רת מידע . סד, התמיכה וההסתגלותהקשייםהמתחיל.  המורה(. 2001, י', גביש, ב' )פרידמן .15

 עמ'(. 61המקצוע. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד ) לאישזמין  

 

. סדרת מידע זמין לאיש מקצוע. חינוך במערכות סטנדרטים(. 2001' )ש, י', פילוסוף, פרידמן .16

 עמ'(. 133סאלד ) הנרייטהירושלים: מכון 

 

. סדרת מידע זמין שחיקת המורה: התנפצות חלום ההצלחה(. 2003פרידמן, י', גביש, ב' ) .17

 עמ'(. 82לאיש המקצוע. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד )
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. ירושלים: מכון הנרייטה מדידה והערכה של תכניות חברתיות וחינוכיות(. 2005פרידמן, י' ) .18

 עמ'(. 230סאלד )

 

 עמ'( 47ירושלים: מכון הנרייטה סאלד )  ניתוח פריטים מהו?(. 2010. פרידמן, י' )19

 

 פרסום פנימי של  קריאה ביקורתית של מאמרים במחקר במדעי החברה.(. 2012רידמן, י' ). פ20

 האקדמית אחווה.

 

מדריך ומחוונים לכתיבת דוחות ביקורת על מחקרים בתחום מדעי (. 2012. פרידמן, י' )21

 פרסום פנימי של האקדמית אחווה.  החברה.

 

רמת גן: אוניברסיטת  אנליטית בעולמות תוכן. תורת השטחות: התבוננות(. 2012. פרידמן, י' )22

 .עמ'( 15בר אילן, המחלקה למנהל עסקים )

 

ירושלים: מכון מהדורה שנייה מורחבת.  תוקף במדידה ובמחקרי הערכה.(. 2012. פרידמן, י' )23

 75מהדורה שנייה מורחבת ) – 2013בשנת  עמ'(. 61הנרייטה סאלד, סדרת סוגיות בהערכה )

 עמ'(.

 

מודל אחוה לנוירופדגוגיה, יישום ממצאי (. 2016וינברג, א', וגרובגלד, א' )-פרידמן, י', טייכמן. 24

 עמ'(. 97המכללה האקדמית אחוה, ) חקר המוח בהוראה ובלמידה.

 

אי שוויון מתהווה בגיל הרך: על הקשר בין עוני, (. 2018. שביט, י', פרידמן, י', גל, ג', וקנין, ד' )25

ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות  חושיים להתפתחות הילד ולהישגים.עקה וגירויים 

 עמ'(  45החברתית בישראל )

 

26. Shavit, Y., Friedman, I., Gal, J. & Vaknin, D. (2018). Emerging Early Childhood 

Inequality: On the Relationship between Poverty, Sensory Stimulation, Child 

Development, and Achievement. Taub Center for Social Policy Studies in Israel 

Jerusalem: Taub Center for Social Policy Studies in Israel. (58 pages). 

( 25תרגום של )   

לתכנון, הפעלה ותסלום של  מודל מכון סאלד(. 2020. פרידמן, י', יצחקי, ר', וזורמן, ר' )26

סקירת מחקרים, חקר מקרים ומודל לתסלום אפקטיבי של . תיות וחינוכיותתוכניות חבר

 )פרסום מקוון(. .עמ'( 148) ירושלים: מכון הנרייטה סאלד. תוכניות בישראל

 

ירושלים: מכון תיאוריה ותהליכי יישום.  –דגימה במחקרי חינוך וחברה (. 2020פרידמן, י' ). 27

 )פרסום מקוון(. הנרייטה סאלד.
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 רים בעריכהספג. 

)מהדורה שנייה  אוטונומיה בחינוך: מסגרות מושגיות ותהליכי ביצועפרידמן, י' )תש"ן(  . 1

 עמ'(. 235מורחבת(.   ירושלים: מכון הנרייטה סאלד )

 

. )עורך 3-2, כרך ל"ו, מס' מגמות(. בחירת הורים בחינוך. חוברת מיוחדת של 1994פרידמן, י' ) . 2

 כון סאלד.אורח( ירושלים: הוצאת מ

 

3. Volansky, A. & Friedman, I. A. (2003). School based management: international 

perspectives. Jerusalem: Israel Government, Ministry of Education.  

 

. ירושלים: הספר בניהול עצמי: היבטים בינלאומיים-בית(. 2003וולנסקי, ע', פרידמן, י' ) .4

 ל, משרד החינוך.מדינת ישרא

 

 סולמות מדידה והערכה  ד.

. הספר: שאלון לדיווח עצמי-רמת האוטונומיה של המורה ושל מנהל בית(. 1995פרידמן, י' ) .1

 עמ'(. 50)סדרת כלי מחקר(. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד. )

 

מחקר(.  )סדרת כלי הספר: שאלון לדיווח עצמי.-השחיקה של מנהל בית(. 1995פרידמן, י' ) .2

 עמ'(. 35ירושלים: מכון הנרייטה סאלד. )

 

מחקר(. -)סדרת כלי חרדת מבחן: התופעה ומדידתה(. 1997יעקב, א', )-פרידמן, י', בנדס .3

 עמ'(. 105ירושלים: מכון הנרייטה סאלד. )

 

שקילה והערכה בתהליכי קבלת החלטות: סולם דיווח עצמי למתבגרים (. 1998פרידמן, י' ) .4

 עמ'(. 40לי מחקר(. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד ))סדרת כ

 

)סדרת כלי מחקר(. מתן כבוד לתלמיד. שאלון לתלמיד לדיווח עצמי (. 1998פרידמן, י' ) .5

 עמ'(. 62ירושלים: מכון הנרייטה סאלד )

)סדרת  תחושת המסוגלות העצמית של המורה: המושג ומדידתו(. 1999)וקס, א' פרידמן, י'  .6

 (, ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.כלי מחקר

 

)סדרת כלי מחקר(. ירושלים: מכון  שחיקת המורה: המושג ומדידתו( 1999פרידמן, י', ) .7

 עמ'(. 47הנרייטה סאלד. )

 

כלי הערכה  –הספר -רמת הניהול העצמי של בית(. 2001פרידמן, י' ברמה, ר' ותורן, ש' ) .8

 עמ'(. 153ה סאלד. ))סדרת כלי מחקר(. ירושלים: מכון הנרייט
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)סדרת כלי . הספר: עמדות ורמת מעורבות-ההורים ובית(. 2003פרידמן, י', פישר, י' ) .9

 עמ'(. 71ירושלים: מכון הנרייטה סאלד )מחקר(. 

 

)סדרת כלי מחקר(.  הספר.-ערכים ארגוניים בבית(. 2006ברקת, ג' )-פרידמן, י', אלמוג .10

 ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.

 

: שאלון לדיווח עצמי הספר-המסוגלות העצמית של מנהל בית .(2007ברמה, ר', פרידמן, י' ) .11

 ירושלים: מכון הנרייטה סאלד. סדרת כלי מחקר.)סדרת כלי מחקר(.  למנהל בית הספר

 

 ה. דוחות מחקר

.(. )עבודת מ.א הספר היסודיים.-אזורי רישום פורמליים וממשיים לבתי(. 1974פרידמן, י' ) .1

 עמ'(. 99ירושלים: המכון ללימודים עירוניים ואזוריים, האוניברסיטה העברית בירושלים )

בדיקה והערכה של מערכת הבחירה של שליחים היוצאים (. 1984פרידמן, י', נבו, ב' ) .2

 . ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.לחו"ל

 

. הספר הקהילתיים בישראל-יסגנונות התנהגות קהילתית בבת(. 1987פרידמן, י', בר, א' ) .3

 עמ'(. 133ירושלים: מכון הנרייטה סאלד )

 

  . ירושלים: מכון הנרייטה סאלד יסודיים-ספר קהילתיים על-בתי(. 1988פרידמן, י', בר, א' ) .4

 עמ'(. 76)

 

. ירושלים: מכון מתבגרים כמקבלי החלטות: דפוסי התנהגות ותכנים(. 1989פרידמן, י' ) .5

 עמ'(. 106) הנרייטה סאלד

 

  . ירושלים: מכון הנרייטה סאלד התנהגות תלמידים השוחקת את המורה (.1992פרידמן, י' ) .6

 עמ'(. 112)

 

. ירושלים: מכון הדימוי המקצועי של המורה ושחיקתו(. 1992פרידמן, י' ופארבר, ב' ) .7

 עמ'(. 84הנרייטה סאלד )

 

מלין בין מורים לתלמידים: נקודת המבט של יחסי גו(. 1993פרידמן, י', קרונגולד, נ' ) .8

 עמ'(. 109. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד )התלמיד

 

הנושאים המרכזיים המעסיקים את מנהל (. 1993טייטלבאום, ר', פרנקל, ז', פרידמן, י' ) .9

 עמ'(. 19ירושלים: מכון הנרייטה סאלד ) הספר: ממצאי סקר-בית

 

. ירושלים: מכון חרדת מבחן, התופעה וההתמודדות עמה(. 1993)יעקב, א', פרידמן, י' -בנדס .10

 עמ'(. 112הנרייטה סאלד )
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. ירושלים: מכון ספר: הלחץ, השחיקה וההתמודדות-להיות מנהל בית(. 1995פרידמן, י' ).  11

 עמ'(. 195הנרייטה סאלד )

 

. ממצאי סקר –ספר -תההכשרה לניהול של מנהל)ת( בי(. 1997פרידמן, י' מגד, ח', סדן, ת' ) .12

 עמ'. 40ירושלים: מכון הנרייטה סאלד. 

 

. ספרי-ניהול עצמי: שינוי תרבות הניהול הבית(. 1997פרידמן, י', ברמה, ר', תורן, ש' ) .13

 עמ'(. 181ירושלים: מכון הנרייטה סאלד )

 

רושלים: . יאביב-תכניות לתלמידים מוכשרים במחוז תל(. 1997יונס, א' )-פרידמן, י' הים .14

 עמ'(. 148מכון הנרייטה סאלד )

 –ספרי -ניהול עצמי: שינוי תרבות הניהול הבית(. 1998פרידמן, י', ברמה, ר', תורן, ש' ) .15

 עמ'(. 200. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד )השנה השנייה

 

 . ירושלים:הספר בירושלים-המעבר לניהול עצמי של בתי(. 1998פרידמן, י', ברמה, ר' ) .16

 עמ'(. 128מכון הנרייטה סאלד )

 

. ירושלים: מכון הנרייטה נעל"ה: נוער עולה ללא הורים(. 1996יעקב, א', פרידמן, י' )-בנדס .17

 עמ'(. 152סאלד )

 
. פנימיות היום לתלמידים עולים באגודה לקידום החינוך(. 1997יעקב, א', פרידמן, י' )-בנדס .18

 עמ'(. 162ירושלים: מכון הנרייטה סאלד )

 
      . ירושלים: מכון הנרייטה סאלד. סטודנטים לקויי למידה( 2001יונס, א', פרידמן י' )-הים .19

 עמ'(. 181)

הצלע השלישית. בית ההורים כחלק מהתהליך החינוכי בבית (? 2001. פרידמן, י' פישר, י' )20

 עמ'(. 24ירושלים: מכון הנרייטה סאלד ) הספר.

 
 עוז לתמורה. מחקר מעקב(. 2003אפשטיין, מ', קרונגולד, נ' )-, ר', לויןפרידמן, י', ברמה .21

 עמ'(. 133ירושלים: מכון הנרייטה סאלד )

 
עבודת היישוג בשירות לנוער וצעירים במשרד העבודה (. 2003יעקב,א' )-פרידמן, י' בנדס .22

 עמ'(. 225. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד )והרווחה

 

ניתוח שטחות של מבנה ציפיות מורים מתחילים מעבודתם בכיתה בשנת (. 2003פרידמן, י' ) .23

 עמ'(. 10. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד )הסטאז'
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תחושת השחיקה הנפשית של סטודנטים להוראה ומורים (. 2005גביש, ב', פרידמן, י' ) .24

-. תלהספר-מתחילים בזיקה לתפיסותיהם את עבודתם בהוראה ברמת הכיתה ובבית

 עמ'(. 26אביב: מכללת לוינסקי לחינוך, ירושלים: מכון הנרייטה סאלד )

 

 ירושלים: המוסד לביטוח לאומי.שילוב נכים בקהילה. (. 2006יונס, א', פרידמן, י' )-הים .25

 

תיקוף מסמך הסטנדרטים (. 2009טיקוצ'ינסקי, ט' )-איקן, ע', יצחקי, י', ברגר-. פרידמן, י', מני26

ירושלים: מכון הנרייטה סאלד ומשרד החינוך  במדעים ובטכנולוגיה לבתי הספר היסודיים.

 עמ'(. 147)

 

ניהול עצמי להעלאת רמת ההישגים של בית הספר: הכוונה עצמית, (. 2010. פרידמן, י' )27

 עמ'(. 14ירושלים: מכון הנרייטה סאלד ) אפקטיביות ואחריותיות.

 

 בעיתונות מבוקרת אמריםו. מ

עיונים הספר היסודיים. -פרידמן, י' )תשל"ה(. אזורי רישום פורמליים וממשיים בבתי .1

 .64-41, 3 במינהל ובארגון החינוך

 

ההחלטות -פרידמן, י' )תשמ"ז(. מעורבות מבוקרת של מורים ואנשי הצוות בתהליכי קבלת .2

. עיונים במינהל ובארגון החינוךחיפה:  הספר: מודל מירשמי למנהלים. אוניברסיטת-בבית

14 ,62-41. 

 

-434(, 4, ל' )מגמות(. עולמו של המורה כמנבא שחיקתו הנפשית. 1987פרידמן, י', ולוטן א' ) .3

417. 

 

 עיונים(. על אפקטיביות ואקאונטביליות בארגון. אוניברסיטת חיפה: 1989פרידמן, י' ) .4

 .104-81, 16. במינהל ובארגון החינוך

 

ספרית. -הספר כמרכיב בהערכה בית-(. האקלים הארגוני ותרבות בית1990פרידמן, י' ) .5

 .192-187, 16, עיונים במינהל ובארגון החינוךאוניברסיטת חיפה. 

 

חברתי של שחיקת -(. התנהגות תלמידים המשרה לחץ: היבט פסיכולוגי1991פרידמן, י' ) .6

 .174-155, 17, הל ובארגון החינוךעיונים במינהמורה. אוניברסיטת חיפה: 

 

7. Friedman, I. (1991). High and low burnout schools: School culture aspect of 

teacher burnout, Journal of Educational Research, 84 (6), 325-333.   
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8. Friedman, I. (1991). Areas of concern and sources of advice for Israeli 

adolescents. Adolescence, 26(104), 967-976.  

 

(. אסטרטגיות של קבלת החלטות בקרב מתבגרים. טיפולוגיה לפי מודל 1991פרידמן, י' ) .9

. )חוברת מיוחדת על תורת השטחות, שיצאה 585-574(, 4-3, ל"ג )מגמותהחקר וההכרעה. 

 לזכרו של א"ל גוטמן(.

 

מנהיגות במרחב ארגוני משתנה: המרה, שיגרה ושילוב.  (. סגנונות1992פרידמן, י' ) .10

 .34-5, 19. עיונים במינהל ובארגון החינוךאוניברסיטת חיפה. 

 

 .261-248(, 2, ל"ד )מגמות(. השחיקה בהוראה: המושג ורכיביו הייחודיים. 1992פרידמן, י' ) .11

 

12. Friedman, I. & Farber, B.A. (1992). Professional self-concept as a predictor of teacher 

burnout Journal of Educational Research, 86 (1), 28-35. 

ספר מכניסי שינויים. -(. מנהיגות ובשלות הצוות: מודל למנהלי בתי1993פרידמן, י' ) .13

 .46-29, 19 עיונים במינהל ובארגון החינוך.אוניברסיטת חיפה. 

 

14. Friedman, I., & Mann, L. (1993). Coping patterns in adolescent decision-

making: An Israeli Australian comparison. Journal of Adolescence, 16, 187-199.  

 

15. Friedman, I. (1993) Burnout in teachers: The concept and its unique core 
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