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 הפקולטה למדעי החברה

 בית הספר לחינוך

 פרופ' פ. חורגיןע"ש 

  הועדה לתואר שני
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The Pinchas Churgin 

School of Education 

Graduate studies (M.A.) 

 

 

  ט"עתואר שני תש -מנחים ונושאי הנחיה 

 המרצה

  כתובת מייל

 נושאי ההנחיה

 * אופיר ברוך פרופ' 

e@inter.net.il-Offir 

  

 שילוב מערכות "למידה מרחוק" במסגרות חינוכיות.     .1

 שימושי מחשב בהוראה. .2

.  הערכת משתנים והשפעתם על אפקטיביות שימוש במערכות טכנולוגיות  3
 בהוראה ולמידה.

 ד"ר איזקסון עטרה
 

isaacsa@biu.ac.il 

גישות , בעיות משמעת, חינוך: יחסי מורה תלמיד והשפעתם על הישגים .1
 .רלוונטיות להוראה ולמידה משמעותית

מתודולוגיה של הוראת , חינוך מוזיקלי: תכניות לימודים במגמות מוזיקה .2
 .יםחינוך מוזיקלי בבתי"ס יסודיים ותיכוני, שירים והאזנה מודרכת

בדגש על ז'אנרים  19-מוסיקה של המאה ה, זמר עברי מוזיקולוגיה: .3
 .ווקאלים ותזמורתיים

 

 * ד"ר אילוז שירה

 

eluzsh@biu.ac.il 

 

 .עמדות מורים .1

 .תכניות לימודים .2

 .סימולציות בחינוך .3

 

   ד"ר אלטמן  כרמית

Carmit.altman@gmail.com 

 

 

 התמודדות היועץ עם בעיות של:

 .דו לשוניות .1

 .התפתחות השפה .2

 .לקויות שפה .3

 .רב תרבותיות .4
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 * ד"ר אלפסי מרים 

 

alfasm@mail.biu.ac.il 

 

 5317963בתיאום מראש 

 

 

 

 .למידה ומכניזמים של שינוי השתנות קוגניטיבית,  .1

 .תוכניות התערבות לשיפור שפה וחשיבה  . 2

 פיתוח ושמוש באסטרטגיות חשיבה לשיפור ויעול למידה בכלל והבנת  . 3

 הנקרא בפרט.      

 יעילות עצמית ומטרות למידה. .4

     

 *          ד"ר  אפל  זאב

e@meil.biu.ac.ilapelz 

 

 

 .משפחה וזוגיות .1

 .דיפרנציאציה של העצמי המשפחה והזוגיות .2

 .מגדר וחינוך  .3

 .קשרים זוגיים בגיל ההתבגרות .4

 באומינגר  נירית  פרופ' 

nirit.bauminger@biu.ac.il 

 

 רום האוטיסטי.בספקטהתפתחות חברתית רגשית של ילדים    .1

 ת התערבות לקידום ילדים בספקטרום האוטיסטי.תוכניו.  2

 

 *          ד"ר בנטל איילת
Ayelet.ayeletbental@gmail.com 

 

 

 .ומשפחתי יעוץ זוגי .1

 .תחושת קוהרנטיות .2

 

 

 דוד הדר  איריס    -ד"ר  בן

Hadari1@mail.biu.ac.il 

 

 כלכלת חינוך. .1

 מדיניות מימון החינוך. .2

 

 ד"ר בן עוליאל פסקל
 

pascale.benoliel@biu.ac.il 
 

 
 :מחקר כמותי בנושאים הבאים

  .וד ועמדות מוריםתפק -מנהיגות סף  -ניהול בית ספר  .1
 .ניהול צוות .2
  .PISA תרבות תוך התמקדות בנתוני , הבדלימדינתי-ביןמחקר השוואתי  .3

 

 גרוס זהבית פרופ'  

grossz@mail.biu.ac.il 

 

 דתיות וחילוניות בקרב מתבגרים בישראל. .1

 .ית(ג'נדר ודת )זהות נשית; זהות גבר .2

 .סטריאוטיפים דעות קדומות .3

 .;לשלום חינוך לסובלנות; לדמוקרטיה .4

 .חינוך דתי חילוני;–חינוך יהודי בחינוך הממלכתי  .5

mailto:alfasm@mail.biu.ac.il
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 *גילת ישראל  פרופ'

 

 

gilatiz@natanya.ac.il 

    

 

 הזכות לחינוך ולהכשרה.   .1

 לימוד פורמליות ובלתי פורמליות התחיקה החינוכית במסגרות   .2

 זכויות התלמיד וחובות המערכת החינוכית.   .3

 ההורים כאפוטרופוסים.   .4

 מבט חוקי. –הליכי ועדות השמה    .5

 אחריות המדינה. -איכות ההוראה והישגי התלמידים     .6

 זכויות המורים ו כללי האתיקה .   .7

 כית.הליך בחירתם של נושאי המשרה ניהוליות במערכת החינו   .8

 שירותי הרווחה למיניהם במערכת החינוך   .9

 מוסדות שיטור בביה"ס )עבריינות נוער(  .10

 התמחות "חוק ומשפט" בבתי"ס תיכוניים??   .11

 "הפרטת" בתי הספר בעין המשפט הנוהג בישראל.  .12

 אחריות פלילית ונזיקית של המורים כלפי תלמידיהם.  .13

 

וכן מחקר כמותי על  העבודה יכולה שתהא במתודה אנליטית משפטית,     
ר כמותי יש קאחד מן הנושאים המשפטיים שהצגתי בכלליות. לשם מח

 צורך במנחה מתודולוגי.

 1.  

 פיש  יוסי-הראלפרופ' 

harelyo@mail.biu.ac.il  

 

 

חקר מניעת התנהגויות סיכון והיפגעות בקרב ילדים, בני נוער  .1
 רים צעירים.ובוג

המשגה וחקר העצמת הרווחה  –פסיכולוגיה חברתית חיובית  .2
 הנפשית.

 חקר העצמת גורמי חוסן והגנה. .3

 המשגה וחקר. –תפקידם של מבוגרים בחיי ילדים ובני נוער  .4

כלי  הערכה של מדיניות ארצית קוהרנטית בתחום הסמים גורמי  .5
 המשגה ופיתוח מתודולוגי. –סיכון של בני נוער 

 

 הולצר  אלי פ'פרו

esholzer@netvision.net.il 

lie.holzer@biu.ac.ilE 

 

 

 סוגיות בפילוסופיה של החינוך ושל החינוך הדתי )כולל מחקר עיוני(. .1

חד בהיבטים הפדגוגיים, האתיים סוגיות הנושקות ללימוד בחברותא, במיו .2
 והרוחניים.

 סוגיות הנושקות לחסידות: הוראה, למידה ופדגוגיה רוחנית. .3

 סוגיות הנושקות להרמנויטיקה ולהוראה/ למידה של טקסטים. .4

 סוגיות בהתפתחות המקצועית של מורים למקצועות היהדות. .5

יים, היבטים סוציולוג -סוגיות חינוכיות הנושקות למהפכה הדיגיטאלית .6
 פילוסופיים, פסיכולוגיים, פדגוגיים וכלל תרבותיים.

mailto:gilatiz@natanya.ac.il
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 *   ד"ר וייס יצחק

 

Itzhak.weiss10@gmail.com  

 

 .רגוןומס קוגניטיבי בלמידה בהוראה ובאקוגניציה וע מטה .1

 .( self-regulated learningמוטיבציה, מסוגלות והכוונה עצמית )  .2

(  ופדגוגי. פיתוח יעילות בית ODארגוני )-ספרי תהערכה ופיתוח בי .3
 ספרית: יצירת אקלים בית ספרי ואקלים כתה מיטביים. 

 מיומנויות ביצוע. .ובחירת מקצוע תכנון קריירה .4

 תפקידי היועץ ואישיותו.  .5

 

 ד"ר ורד חלמיש
 

lamish@biu.ac.ilVered.ha 
 

מבחנים כאמצעי לחיזוק למידה )לעומת מבחנים כאמצעי  .1
 להערכה(.

 מוטיבציה, סקרנות ולמידה. .2

 השפעת אופן הצגת המידע על למידתו. .3

 קוגניציה. -למידה, קוגניציה ומטה .4

 יבלון יעקב פרופ' 

 

yablon@mail.biu.ac.il 

 

 

 .אלימות בבתי ספר )היבטים של תוקפנות וקורבנות(.    1

 .    תחושת בטחון של תלמידים.2

 ..    פניה  לעזרה3

 

 

 *  ד"ר ינון  אביגיל
 

 Avigail.yinon@biu.ac.ilבתיאום 

 

 

 

 

 .יעוץ וחינוך בראיה רב תרבותית .1

 .קונפליקטות בשיפור יחסים בין קבוצ .2

 .העצמה של אוכלוסיות מוחלשות במערכת החינוך .3

 סוגיות בטיפול קוגניטיבי התנהגותי. .4

חינוך לאזרחות פעילה ומיטיבה בחברה רב תרבותית ובמדינה יהודית  .5
 דמוקרטית וחינוך לשלום.

 קידום צדק חברתי בבתי ספר. .6

 

 

)בשבתון בשנת  ד"ר יערי מנחם

 תשע"ט(

 

Menahem.yeari@biu.ac.il  

 

 .לקויות בהבנת הנקרא .1

 .תנועות עיניים בקריאה .2

 .מטרות קריאה ומוטיבציה .3

 .כרון עבודה בקריאהיהיקשים וז .4

 

 * פרופ' כהן  אריה

Ariecohen40@gmail.com 

 נושאים הנוגעים לפסיכולוגיה והבגלים אינדיבידואליים .1

 של יועצים ומטפליםמיומנויות ראיון  .2

mailto:Itzhak.weiss10@gmail.com
mailto:Vered.halamish@biu.ac.il
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 *מלייב מאיה  כהן   ד"ר

    

malayev.maya@biu.ac.il-cohen 

 

 

 תוך התמקדות בעיקר בתחומים הבאים: – תהליכי חקירה והבניית זהות

 יועצים חינוכייםהתפתחות מקצועית והבניית זהות בקרב       .1

 תהליכי חקירה והבניית זהות בעולם משתנה – זהות הורית      .2

 

 1.  

 *           פרופ'  כץ יעקב
 

katzya@mail.biu.ac.il 

 

 

 .כלפי חינוך דתי וחינוך לערכיםעמדות  .1

 .עמדות כלפי שימוש בתקשוב בחינוך .2

 . וספורטהקשר בין חינוך קוגניטיבי, אפקטיבי  .3

 ד"ר לוי גיגי עינת
 

levygigie@gmail.com 
 

 גמישות קוגניטיבית. .1
 גמישות רגשית. .2
 .זיהוי, מניעה וטיפול, חשיפה טראומטית חוזרת  -טראומה .3

 *ד"ר לזרסון עליזה       
 
etal@laserson.n 

 
 

 
 אוריינות:

 חינוך לשוני .1
 וכתיבה אקדמית/ ייעודית. .2
 למידת חקר .3
4. VTS.אמנות החשיבה החזותית : 
 

 

 

 ליפשיץ חפציבה פרופ' 

 

Hefziba.lifshitz@biu.ac.il 

 

 

 

 

1  . 

טרג'קטורים )נתיבים( של התפתחות  :קוגניציה, חשיבה וזיכרון.  1
באוכלוסייה בעלת מוגבלות שכלית עם וללא תסמונת דאון לאורך מעגל 

 החיים.

 . מחוננות באוכלוסייה בעלת מוגבלות שכלית, יש דבר כזה?2

 . לימודים אקדמיים בקרב בעלי מוגבלות שכלית. מיתוס או חזון?3

 .. אינטליגנציה רגשית בקרב בעלי מוגבלות שכלית4

 . סגנון תיווך והתערבות תיווכית בקרב בעלי מוגבלות שכלית קשה ועמוקה.5

. סגנון התיווך והתערבות תיווכית בקרב מבוגרים וקשישים בעלי מוגבלות 6
 שכלית.

 מדג'ר  נירד"ר 

 

madjarn@gmail.com 

 

 וטיבציהמוטיבציה וסביבות חינוכיות מקדמות מ .1

 .מעברים בין בי"ס יסודי לחט"ב ותיכון .2

 .אסטרטגיות ויסות למידה .3

 אובדנית והתנהגות אובדנית בקרב בני נוער. -פגיעה עצמית לא .4

 

mailto:cohen-malayev.maya@biu.ac.il
mailto:katzya@mail.biu.ac.il
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 ד"ר מועד ענת

 
anat.moed@biu.ac.il 

 

 
 .הורות .1
 .דיכאון והורות .2
 .הורות ורגשות .3
 .ילדים-יחסי הורים .4

 

    ד"ר  מיכלסקי טובה

     

michalt@mail.biu.ac.cil 

 

 

 .טיפוח הכוונה עצמית בלמידה אצל לומדים .1

 .מורים מטפחים הכוונה עצמית אצל תלמידים .2

 סביבות למידה מעצימות כוונה עצמית בלמידה. .3

 

 *         ד"ר מיכאלי אורלי

 Orlym06@walla.co.il 

 

 ..רב תרבותיות בחינוך 1

  ..  חונכות2

 ..   חינוך בלתי פורמאלי3

 ..  סטאז'4

 משעל נירה פרופ' 
 

mashaln@mail.biu.ac.il 

 

 .ספריים בעיבוד שפההבדלים המ .1

 התערבות לשיפור שפה פיגורטיבית. תכניות .2

ה מיוחדת ישפה רב משמעית בקרב קוראים תקינים ובקרב אוכלוסי .3
 .)סכיזופרניה, אוטיזם, דיסלקציה(

 .חשיבה יצירתית .4

 

 ד"ר נופר סוקניק
 

nufarsukenik@gmail.com 
 

 . התפתחות שפה ולקויות שפתיות1

 מאפייני שפה של ילדים על הספקטרום האוטיסטי .2

 . קריאה אצל ילדים על הספקטרום האוטיסטי3

 

 ד"ר עדן  סיגל

 

ueden@upp.co.il 

 

 שפתית של ילדים עם צרכים מיוחדים בעזרתהעצמה קוגניטיבית ו.  1

 .טכנולוגיה     

 .ושפתיים של אנשים עם לקות שמיעההיבטים קוגניטיביים   .2

 ..   סביבות למידה המשלבות טכנולוגיה מתקדמת3

 בגיל הרך באמצעות טכנולוגיה. . קידום קוגניטיבי ושפתי4

 

 

 עדי יפה אסתר פרופ'

 

japhae@mail.biu.ac.il 

 

 

 .ציורי ילדים  .1

 .כתיבה  .2

 .כולל ילדים דו לשוניים וילדים ליקויי  שפה – התפתחות שפה  .3

 למידה והתפתחות מוטורית.  .4

 .התפתחות מערכת הכתיבה.  5

mailto:anat.moed@biu.ac.il
mailto:michalt@mail.biu.ac.cil
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     אורנית לוי-ד"ר ספקטור

 

levy@biu.ac.il-Ornit.spektor 

 

 

שפעת תוכניות חינוך מדעי לגיל הרך: התפתחות מקצועית של גננות וה .1

  התערבות בתחומי מדע וטכנולוגיה על ילדי הגן

התפתחות מקצועית של מורי מדע וטכנולוגיה, אסטרטגיות הוראה  .2

 לחטיבת הבניים.יעילות, פיתוח חומרי הוראה ולמידה 

סקרנות מדעית, אוריינות מדעית ומיומיות למידה אצל הלומד פיתוח  .3

 .בילדות צעירה עד התבגרות

ולמידה הנותנים מענה לשונות בכיתת ם ואסטרטגיות הוראה מודליפיתוח  .4

 המדעים.

 בתחומי המדעים.שילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה ובלמידה  .5

 

 *           ד"ר פונד  צביה

 

fundzv@mail.biu.ac.il 

 

 .הוראת כימיה בחט"ב / חט"ע .1

 .קוגניטיביים בהוראת מדעים-ים ומטההיבטים קוגניטיבי .2

 .שילוב סביבות ממוחשבות בהוראת מדעים .3

 ד"ר נורית פז ברוך
 

nurit.paz@biu.ac.il 
 

 יכולת מתמטית ומיומנויות קוגנטיביוויסו .1

 הבדלים בינאישיים ביכולת למידת מתמטיקה  .2

 מחוננות כללית  .3

 צטיינות במתמטיקה מחוננות וה .4

 ויסות עצמי בלמידה .5

 שילוב טכנולוגיות בלמידת מתמטיקה בכיתה ההטרוגנית.  .6

 . מתודולוגיה כמותנית, איכותנית או שילוב ביניהם

 פסיג דודפרופ' 

 

passig@mail.biu.ac.il 

 

 . מולטימדיה.1

 .י שיפור קוגניציהבתהליכ מציאות מדומה . 2

 מחשב בשיפור למידה.-.  ממשקי מוח3

 

 פרופ' דוד  צוריאל

 

tzuried@mail.biu.ac.il 

 

 .בחון דינמיא .1

 .התנסות בלמידה מתווכת .2

 רוטציה מנטלית. .3

 זיכרון עבודה. .4

 שיפור של פונקציות תכנון ועכבת אימפולסיביות. .5

 עמיתים. תיווך .6

 פיתוח פונקציות ניהוליות. .7

 חשיבה אנלוגית. .8
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 מיכלציון  פרופ'

 

  16-17 ק"ק  בימי חמישי   

ichal.zion@biu.ac.ilM 

 

 

 .הוראת ולמידת חקר .1

 .אוריינות בריאותית .2

 אוריינות סביבתית. .3

 הוראת הביולוגיה. .4

 *      ד"ר צמח אסיף

 

tsemach@mail.biu.ac.il 

 

 .מנגנוני השתנות )שכלית ורגשית( והתנגדות לשינוי .1

 .תהליכי גיבוש זהות אישית תרבותית ואתנית .2

 .מודלים של חיסון לעומת סיכון בגיל ההתבגרות .3

 .מנגנוני פגיעה והרס עצמי מול שיקום וצמיחה .4

 עופרהקורת   פרופ'

korato@mail.biu.ac.il 

 

 

 .ניצני אוריינות .1

 .טכנולוגיה בגיל הרך .2

 .אוריינות במשפחה .3

 .טכנולוגיה ואוריינות .4

 ד"ר קליין יוסף

 

kleinj@mail.biu.ac.il 

 

 

  .דות חינוךניהול מבוזר של מוס  .1

 שיטות לשיפור קבלת החלטות בדרגים ניהוליים בחינוך. .2

 .ייעול שיטות עבודה ניהוליות חינוכיות .3

 .שיטות למיון כח אדם .4

 ניהול מידע וידע במערכות חינוך. .5

 קרמרסקי ברכה פרופ' 

 

 ל.תיאום מראש במיי

kramab@mail.biu.ac.il 

 

 

 .חשיבה ואוריינות מתמטית .1

  .פיתוח דרכי למידה והוראה .2

 .הוראהו שילוב טכנולוגיות חדישות בלמידה .3

 .טיפוח לומדים בעלי הישגים שונים .4

  SRL.התוכן, פדגוגיה, אמונות ו   -פיתוח מקצועי של מורים בתחום .5

 .ניתוח אינטראקציות של למידה והוראה בכיתה .6

ידה והוראה בסביבות למידת מטה קוגניציה והכוונה עצמית בלמ .7
 שונות.

להערכת תהליכי  Mixed methods -שימוש במתודולוגיות משולבות .8
 למידה והוראה.

 

 רומי שלמהפרופ' 
 

Shlomo.romi@biu.ac.il 

 

 

 .חינוך בלתי פורמאלי .1

 .נוער במצב סיכון .2

 .היבטים שונים של משמעת בכיתה .3

 .שילוב במסגרות מיוחדות .4
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      *ד"ר שוחט צילי     
 

cily.shohetc@mail.biu.il 

 

 
 .משחק בגיל הרך )במסגרות חינוכיות( .1
 .תפיסות חינוכיות של מטפלות במעונות יום .2
 .ילדים( במעונות יום-ילדים, ילדים-איכות אינטראקציה )מטפלת .3
 ם.סביבה החינוכית במעונות יוה .4

 שיף רחל פרופ' 

 

rachiff@mail.biu.ac.il 

 

 .קשר בין יכולות לשוניות ויכולות לקריאה וכתיבה .1

 .טיביות ומטה קוגניטיביתייכולת קריאה וכתיבה וזיקתה ליכולות קוגנ .2

 .בחונים ודרכי הוראהפיתוח א .3

 

 ר  שכטר אליד"

Elli.schachter@gmail.com 

 

 חינוך ועיצוב זהות: סוכני זהות .1

 מורים משמעותיים והוראה משמעותית בעיני תלמידים ומורים .2

 

 שכטר  חן פרופ' 

 

.ac.ilchen.schechter@.biu 

 

 .חשיבה מערכתית   .1

 .מנהיגות   .2

 .שינויים אירגוניים   .3

 .חשיבה מערכתית .4

 תהליכי שינוי. .5

 רפורמות בחינוך. .6

 

 

 שמיר עדינה פרופ'

 

Shamir_a@netvision.net.il 

 

  .קוגניציה כושר השתנות קוגניטיבית ומטה .1

וחשיבה של תלמידים עם צרכים  לקידום כושרי למידה שימוש בטכנולוגיה .2
 מיוחדים ולקויות למידה. 

 .למידה בסיוע עמיתים .3

 שפירא אורלי פרופ'

 

orlys@research.haifa.ac.il 

 

התמודדות עם דילמות אתיות במערכות חינוכיות,  -אתיקה ארגונית .1
 ד אתי.פיתוח קו

 הדרכה בארגוני חינוך, סימולציות חינוכיות. .2

 .ה לעזוב(ידרויות ונטייעהתנהגויות נסיגה של מורים )איחורים, ה .3

 TIMSS, PISAמבחנים בינלאומיים . -מחקר השוואתי בין מדינות .4

 .ית או שילוב ביניהםנית, איכותנהמחקרים הינם במתודולוגיה  כמות
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