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שלום רב,
אני שמחה להציג בפניכם את חוברת אזכורי הפרסומים של חברי הסגל האקדמי במכללת סמינר
הקיבוצים .החוברת מהווה עדות לפעילות המחקרית הרבה והענפה המתרחשת במכללה על ידי
חברי הסגל האקדמי .חוברת זו הולכת וגדלה כל שנה הן מבחינת מספר האזכורים שהיא מכילה
והן מבחינת מספר המרצים ששמם מופיע ,והיא עדות לעשייה המחקרית ההולכת ומתרחבת.

חלק ניכר מן הפרסומים השונים זכה לתמיכתה של המכללה .תמיכה זו כוללת בין השאר מתן
מענקי מחקר למרצים חוקרים ,תמיכה בנסיעה לכנסים מדעיים ,סיוע בתרגומים ,מתן ייעוץ
מתודולוגי ועוד.

אנו מודים לכל אלו ששלחו אלינו את רשימת פרסומיהם ,ומקווים שיתמידו בעבודתם המחקרית
ובפרסומה .אנו מקווים להמשיך להרחיב בעתיד את רשימת הפרסומים ואת רשימת המרצים
המפרסמים.

בברכה,
ד"ר אירית לוי-פלדמן
ראש הרשות למחקר ולהערכה
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Education, Tel-Aviv and Jerusalem.
Katzin, O. (2013, July). From Vision to Practice: Professional Adjustment of
Beginning Teachers. Paper presented at the The 6th International Conference
on Teacher Education, Jerusalem.
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Keshet, S. (2013, June). How to Tell the Collective Story of a Kibbutz, The case of the
Novel Home by Assaf Inbari. Paper presented at the 11th international
conference of the International Communal Studies Association, Findhorn,
Scotland.
Laufer , B., & Waldman, T. (2013, June). The Israeli learner corpus of written
English: A resource for foreign language acquisition research. Paper
presented at the 12th Conference of the Israeli Association for the Study of
Language and Society, Tel Aviv University, Tel Aviv.
Levenberg, I., Patkin, D., & Sarfaty, Y. (2013, October). New immigrant teacherssocial assimilation among school staff. Paper presented at the International
Academic Workshop on Social Science IAW-SC2013, Changsha, Hunan,
china.
Levy- Feldman, I., & Nevo, D. (2013, July). Perception Regarding the Accomplished
Teacher among Teacher Educators at Universities and Colleges of Education
in Israel. Paper presented at The 6th International Conference on Teacher
Education, Mofet Institute and The David Yellin Academic College of
Education , Tel-Aviv and Jerusalem .
Libman, Z., Ackerman-Asher, H., & Maskit, D. (2013, July). The Project for
Excellent Students – Graduates' Follow-Up. Paper presented at The 6th
International Conference on Teacher Education, Mofet Institute and The
David Yellin Academic College of Education, Tel-Aviv and Jerusalem.
Livnat, C. (2013, October). Children and Youth Supplements in the German Jewish
Press under Nazism. Paper presented at the Symposium on Jewish Press in
Nazi Germany, The International Institute for Holocaust Research Yad
Vashem, Jerusalem.
Markman Zinemanas, D. (2013, April). Improving Relationship through Joint Visual
Symbolization: Parent –Child Art Psychotherapy. Paper presented at the
International Art Therapy Conference, London, United Kingdom.
Ofer, S. (2013, August). From movement literacy to visual literacy: Describing
movement reality, creating and deciphering symbols. Paper presented at The
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45th Annual Conference of the International Visual Literacy Association
(IVLA), Limassol, Cyprus.
Ronen, I. (2013, July). The discourse group learning process: Application in teacher
education. Paper presented at the The 6th International Conference on Teacher
Education, Jerusalem.
Sarfaty, Y., Patkin, D., & Levenberg, I. (2013, October). Do Math with me! Enjoy
mathematics within family activities. Paper presented at the International
Academic Workshop on Social Science IAW-SC2013, Changsha, Hunan,
china.
Segev Miller, R. (2013, July). Teaching summarizing strategies (or, Why not the
HOTS?). Paper presented at the English Teachers’ Association of Israel
Conference, The Hebrew University, Jerusalem.
Segev Miller, R., & Ullman Darom, R. (2013, July). Project Talisman for success: An
on-going study. Paper presented at the Israeli Forum for Academic Writing
Conference, Mofet Institute, Tel Aviv.
Seifert, T. (2013, June). Attitudes of Three Generations to Smartphone
Implementation. Paper presented at the European Distance and E-Learning
Network Annual Conference, Oslo, Norway.
Seifert, T., & Zelkovich, Z. (2013, July). Adapting to Technological-Pedagogical
Changes in an Era of Rapid Technological Advancement. Paper presented at
The 6th International Conference on Teacher Education, Mofet Institute and
The David Yellin Academic College of Education, Tel-Aviv and Jerusalem.
Sevilla Sadeh, N. (2013, June). Bacchanalia: The Reception of Dionysian Aspects in
the Artwork of the Painter Assad Azi. Paper presented at the International
Conference Use, Reuse, Refuse: Art in Transition, Tel Aviv University.
Sharabi, A. (2013, June). The internet, social environment, and learning disabilities:
Implications for research on the social relationships of individuals with LD
and interventions to improve those relationships. Paper presented at the 37th
annual conference for the International Academy for Research in Learning
Disabilities (IARLD), Boston, U.S.A.
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Shonfeld, M., & Kritz, M. (2013, June). Virtual Representations in 3D Learning
Environments. Paper presented at the European Distance and E-Learning
Network 2013 Annual Conference, Oslo, Norway.
Shonfeld, M., & Ronen, I. (2013, June). Online Learning for Students from Diverse
Backgrounds. Paper presented at the European Distance and E-Learning
Network Annual Conference, Oslo, Norway.
Shrieber, B., Yaniv, H., & Ashkenazi, G. (2013, June). Using Text-to-speech software
to improve reading comprehension of students with ADHD. Paper presented at
the International Association for Cognitive Education and Psychology 2013
International Conference, Leiden, Netherlands.
Timor, T. (2013, July). Students and Teachers' Relationships on Social Networks.
Paper presented at the Twentieth International Conference on Learning ,
University of the Agean , Rhodes.
Timor, T. (2013, July). The Inclusion of Students with Learning Disabilities in
Secondary Schools in Israel: A Study on School Factors. Paper presented at
the The 6th International Conference on Teacher Education, Jerusalem.
Waldman, T., Shrieber, B., & Carmel, R. (2013, June). The impact of using Assistive
Technology (AT) reading software in English for Academic Purposes (EAP),
on comprehension of students with learning disabilities (LD). Poster presented
at the International Association for Cognitive Education and Psychology 2013
International Conference, Leiden, Netherlands.
Weinberger, Y. (2013, August). Promoting an educational agenda at Faculty of
Education: Fostering student teachers' expression skills. Paper presented at
The Association for Teacher Education in Europe Annual Conference, Halden,
Norway.
Yogev, E. (2013, July). The pedagogy of subversion in history education in conflictridden areas. Paper presented at the European Conference on Arts &
Humanities (ECAH), Brighton, United Kingdom.
Zeichner, O. (2013, April). Teachers Design Effective Online Courses: Faculty
Development Model. Paper presented at the 6th Annual Emerging
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Technologies for Online Learning International Symposium. Las Vegas,
Nevada, USA.
Zuzovsky, R., & Mioduser, D. (2013, October). Assessing Students’ Development of a
System Worldview and System Thinking Skills Using Qualitative Modeling
Software. Paper presented at the 39th Annual Conference The International
Association for Educational Assessment.
Zuzovsky, R., Donitsa-Schmidt, S., & Levi-Feldman , I. (2013, July). Teaching as a
Second Career: M.Teach Students' Perceptions and Motivations. Paper
presented at The 6th International Conference on Teacher Education, Mofet
Institute and The David Yellin Academic College of Education, Tel-Aviv and
Jerusalem.
אבידן ,א'( .אוקטובר  .)2103אלחנן לייב לוינסקי ואהבתו לשפה העברית .הרצאה בכנס ה 05 -של
האגו דה הישראלית לחקר תולדות החינוך ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין,
ירושלים.
אבידן ,א'( .מאי  .)2103גננות בגיל הרך :דמות המנהיגה החדשה -יוזמה ,הובלה והתמודדות בעידן
של תמורות .הרצאה בכנס מגמות מינהל החינוך ,המכללה האקדמית גורדון ,חיפה.
אבני-שיין ,ח'( .אוקטובר  .)2103קריאה וכתיבה כמנוף אורייני :תפיסותיהם האורייניות שלילדים עם
וללא לקויי למידה .הרצאה בכנס מחקר ומעשה ,מכללת סמינר הקיבוצים ,תל אביב.
אלטשולר ,מ'( .יולי  .)2103הסנהדרין השמימית בחזיונות המיסטיים של יוסף קארו .הרצאה בקונגרס
העולמי הששה עשר למדעי היהדות ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
אלטשולר ,מ'( .יוני  .)2103משיחיות ותנועות משיחיות ביהדות .הרצאה בראש חודש אב בבית
אביחי ,ירושלים.
ארביב-אלישיב ,ר' & ,צימרמן ,ו'( .יולי  .)2103מדוע מורים נושרים? נתונים ראשונים ממחקר רחב
היקף .הרצאה בכנס הבינלאומי השישי להכשרת מורים ,מכון מופ"ת ומכללת דוד ילין ,תל
אביב וירושלים.
ארביב-אלישיב ,ר' & ,שביט-מילר ,ע'( .יולי  .)2103מעורבות חברתית בהכשרת מורים :הערכת
תרומתה לגיבוש ידע ,עמדות ותחושת מסוגלות לתפיסת הסטודנטים והבנת הגורמים
הקשורים לעיצוב חווייתה .הרצאה בכנס הבינלאומי השישי להכשרת מורים ,מכון מופ"ת
ומכללת דוד ילין ,תל אביב וירושלים.
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ארנון ,א' ,ריינר ,א' ,גייגר ,ט' ,הדר ,ל' & ,גל ,א'( .אוקטובר  .)2103שימוש במלכודות מצלמה לניטור
חצייה של חיות בר דרך הגדר המזרחית של רמת הנדיב ,ככלי תומך בתהליכי קבלת
החלטות ותכנון בשמירת טבע .הרצאה בכנס הוועידה השנתית למדעי הסביבה ,הפקולטה
למדעי החקלאות ,המזון ואיכות הסביבה ,רחובות.
ברנר ,ר' ,שמר אלקיים ,ט' & ,ישעיהו ,מ'( .אוקטובר  .)2103ביחד ולחוד :תכנית פלח להכשרת יוצאי
אתיופיה להוראה במכללת סמינר הקיבוצים .הרצאה בכנס הבינלאומי של העמותה למדעי
יהדות אתיופיה ,אוניברסיטת תל אביב.
ברקאי ,ר' & ,פטקין ,ד'( .יולי  .)2103מעשה בשני חרוטים ובקוביה אחת .הרצאה בכנס הבינלאומי
השישי להכשרת מורים ,מכון מופ"ת ומכללת דוד ילין ,תל אביב וירושלים.
בר-רומי פרלמן ,ע'( .נובמבר  .)2103אלבומי משפחה בקבוץ .הרצאה בכנס צלמי חצר :צלמים
בקיבוצים משנות העשרים ועד היום ,רמת אפעל.
בר-רומי פרלמן ,ע'( .נובמבר  .)2103ניתוח אלבומי צילום :גישות ושיטות .הרצאת מבוא ביום עיון
בנושא מבט צילומי :בין היסטוריה פרטית להיסטוריה ציבורית לפני קום המדינה :חקר
אלבומי משפחה בישראל – שיטות וגישות ,ירושלים.
גבע ,ש'( .יולי  .)2103השבועון לאשה כמעצב זכרון השואה בישראל :המקרה של מלכת היופי.
הרצאה בקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
גבע ,ש'( .מרץ  .)2103צביה לובטקין :סיפור פרטי ,סיפור ציבורי .הרצאה בכנס נשים ושואה :הכנס
הבינלאומי השישי ,בית לוחמי הגטאות.
גוטמן ,מ' & ,הראל ,ר'( .פברואר  .)2103גישה לפיתוח ידע טכנולוגי ואוריינות בתקשוב בקרב פרחי
הוראה -סיפור מקרה .פוסטר בכנס השמיני לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס,
האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה.
גזית ,א'( .יולי  .)2103חידות ואתגרים חזותיים לפיתוח חשיבה מרחבית .הרצאה בכנס הארצי של
החינוך המתמטי ביסודי ,מרכז הכנסים שפיים.
גזית ,א'( .יולי  .)2103מתמטיקה ושירה  -שתי שפות ומכנה משותף .הרצאה בכינוס השביעי של
האגודה הישראלית לאוריינות ושפה ,הקריה האקדמית אונו ,קרית אונו.
גזית ,א' & ,פטקין ,ד'( .יולי  .)2103האם אלה שמבינים מלמדים? הדימוי העצמי-מקצועי של מורים
למתמטיקה .הרצאה בכנס הבינלאומי השישי להכשרת מורים ,מכון מופ"ת ומכללת דוד ילין,
תל אביב וירושלים.
גלזנר ,ל'( .מאי " .)2103להיות ,או לא להיות" :אמן הקומיקס כפרשן מבצע .הרצאה בכנס פרשנות
והערכה של אמנות ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים.
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גלזנר ,ל'( .יולי " .)2103מה מברכים על גלידה?" אנציקלופדיה לילדים כאמצעי ליצירת שפה
משותפת .הרצאה בקונגרס העולמי השישה-עשר למדעי היהדות ,האוניברסיטה העברית,
ירושלים.
גלזנר ,ל'( .דצמבר  .)2103תמונת חיינו :הקאנון הספרותי כרכיב זהות וכמצע לחיים משותפים.
הרצאה ביום עיון :קנון או חכמת ההמון :מדעי הרוח במערבולת הרייטינג ,מכללת סמינר
הקיבוצים ,תל-אביב.
דביר ,נ' & ,אלוני ,נ'( .יולי  .)2103חינוך לרב-תרבותיות בסיפורי חיים של מורים -המקרה של חינוך
ילדי מהגרים בית הספר ביאליק -רוגוזין .הרצאה בכנס הבינלאומי השישי להכשרת מורים,
מכון מופ"ת ומכללת דוד ילין ,תל אביב וירושלים.
דביר ,נ' & ,כהן ,א'( .יולי  .)2103תפקיד הטיוטור בהנחיית קבוצה רב-תרבותית -תפיסות ,פרקטיקות
ועקרונות הנחיה .הרצאה בכנס הבינלאומי השישי להכשרת מורים ,מכון מופ"ת ומכללת דוד
ילין ,תל אביב וירושלים.
וינברגר ,י'( .יולי Fostering :Promoting an Educational Agenda in a Faculty of Education .)2103
 .Student Teachers' Expression Skillsהרצאה בכנס הבינלאומי השישי להכשרת מורים,
מכון מופ"ת ומכללת דוד ילין ,תל אביב וירושלים.
וינברגר ,י'( .אוקטובר  .)2103קידום מהלך חינוכי-אקדמי בפקולטה לחינוך :טיפוח כשירויות הבעה
של הסטודנטים .הרצאה בכנס מחקר ומעשה ,מכללת סמינר הקיבוצים ,תל אביב.
וינברגר ,י' & ,דוניצה-שמידט ,ס'( .אוקטובר  .)2103תכניות ייחודיות להכשרת אקדמאים להוראה:
מעקב אחר הסטודנטים במהלך ההכשרה ואחר הבוגרים בשדה החינוך .הרצאה בכנס
מחקר ומעשה ,מכללת סמינר הקיבוצים ,תל אביב.
ולדמן ,ט' ,שרייבר ,ב' & ,כרמל ,ר'( .אוקטובר  .)2103האפקט של שימוש בטכנולוגית קריאה
באנגלית באקדמיה על שטף קריאה והבנת הנקרא של סטודנטים לקויי למידה .הרצאה בכנס
מחקר ומעשה ,מכללת סמינר הקיבוצים ,תל אביב.
זייפרט ,ת'( .אוקטובר  .)2103שימוש בסמארטפונים בהוראה מנקודת המבט של תלמידים,
סטודנטים ומרצים .הרצאה בכנס מחקר ומעשה ,מכללת סמינר הקיבוצים ,תל אביב.
חסקין ,מ'( .אוקטובר  .)2103מאפייני הדחקתה של הנכבה הפלסטינית על פי שלוש יצירות" :במו
ידיו-פרקי אליק" למשה שמיר; "זוטות" ליעקב אורלנד ו"על דעת עצמו" לנורית גרץ .הרצאה
בכנס מחקר ומעשה ,מכללת סמינר הקיבוצים ,תל אביב.
טימור ,צ'( .אוקטובר  .)2103השימוש בעברית כשפת אם בהוראת אנגלית כשפה זרה .הרצאה בכנס
מחקר ומעשה ,מכללת סמינר הקיבוצים ,תל אביב.
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טימור ,צ'( .יוני  .)2103לו רק היית קצת פחות המורה שלי .הרצאה בכנס סוף שנה  -השקת שנתון
המכללה כרך ל"ה ,מכללת סמינר הקיבוצים ,תל אביב.
טימור ,צ'( .פברואר  .)2103שיתופיות במעגלי הוראה ולמידה :קבוצת מרצים לומדת-שיתופית
באמצעות אתר מתוקשב .הרצאה בכנס השתלבות המכללות בתוכנית התאמת מערכת
החינוך למאה ה ,20 -מכון מופ"ת ,תל אביב.
כהן ,י' & ,שרייבר ,ב'( .פברואר  .)2103הצילום וטכנולוגיות סיוע לעיבוד מידע חזותי ,לפיתוח הביטוי
האישי והבין-אישי אצל מתבגרים הלוקים בתסמונת אספרגר .הרצאה בכנס השמיני לחקר
חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס ,האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה.
לבנת ,ח'( .אוקטובר  .)2103בת הים הקטנה  -בין ים לשמים :בת הים הקטנה של אנדרסן בהשוואה
לעיבודים דוגמת דיסני .הרצאה במפגש השני בסדרת ספרות סובבת עולם ספרות
סקנדינבית :בין "בילבי" ל"נערה עם קעקוע דרקון" ,משכנות שאננים ,ירושלים.
לבנת ,ח'( .ינואר  .)2103המקרה המוזר של ספרות הנוער .הרצאה ביום עיון "מתיאוריה אל השדה",
המכללה האקדמית בית ברל.
לבנת ,ח'( .יולי  .)2103סוד הקסם של בילבי ואמיל ,מדיקן וקלה בלומקוויסט ושל שאר דמויות
הילדים העל-זמניות של לינדגרן .הרצאה ביום עיון "עומדות במבחן הזמן :הסופרת אסטריד
לינדגרן והצלמת אנה ריבקין-בריק" ,בית אריאלה ,תל-אביב.
לוי-קרן ,מ' & ,פטקין ,ד'( .אוקטובר  .)2103הערכת התוכנית" :מורה יוזם ומטמיע תוכניות חינוכיות".
הרצאה בכנס מחקר ומעשה ,מכללת סמינר הקיבוצים ,תל אביב.
מירו ,י'( .אוקטובר " .)2103שכחו אותי בטוסטר" :השחקנים  -פרפורמנס של זהות ישראלית אתיופית
על הבימה .הרצאה בכנס לחקר יהדות אתיופיה בישראל ,המכללה למנהל ראשון לציון
ואוניברסיטת תל אביב.
סביליה שדה ,נ'( .מאי  .)2103מתולדות להולדת :מקורות קלאסיים כיסוד באמנות ישראלית
עכשווית .הרצאה בכנס הראשון של הפקולטה למדעי הרוח :רגע של הולדת ,מכללת סמינר
הקיבוצים ,תל-אביב.
פטקין ,ד'( .אוגוסט  .)2103מגמות וכיוונים בהוראת הגיאומטריה לביה"ס היסודי – היבטים פדגוגיים.
הרצאה בכנס משרד החינוך ,המזה"פ והפיקוח על המתמטיקה ,שלומי.
פריבך-חפץ ,ד'( .פברואר  .)2103מחויבות לאתיקת האהבה בעולם נטול אל .הרצאה בכנס השנתי
של אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן.
פריבך-חפץ ,ד'( .דצמבר  .)2103עבודה משפטית עם צעירים חסרי בית  -בין זכות לחסד .הרצאה
בכנס בנושא משמעות העדר-בית בהתפתחותם של בני נוער ,צעירות וצעירים ,המכללה
האקדמית בית ברל ועמותת עלם.
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צעירי ,מ' & ,שרייבר ,ב'( .פברואר  .)2103השפעת השימוש בתוכנות מחשב על פיתוח המודעות
הפונולוגית של ילדים עם לקויות בתפיסה ,בגן-חובה .פוסטר בכנס השמיני לחקר חדשנות
וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס ,האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה.
קופמן-שמחון ,ש'( .דצמבר .Representing Interfaith Marriage in the Romanian Theatre .)2103
הרצאה בכנס השנתי הבינלאומי השלישי של המכון לחקר היחסים בין יהודים ,נוצרים,
מוסלמים ,האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה.
קופמן-שמחון ,ש'( .פברואר  .)2103היהודיה היפה ואביה בדרמה האירופאית .הרצאה בכנס מותר
 ,22אוניברסיטת תל-אביב.
קופמן-שמחון ,ש'( .מאי  .)2103יוצרים דתיים על הבמה .הרצאה בכנס הישראלי החמישי לדת
ולרוחניות עכשווית ,אוניברסיטת תל-אביב.
קופמן-שמחון ,ש'( .פברואר  .)2103ליהוק עיוור על הבמה בישראל .הרצאה בכנס האגודה
הישראלית לחקר התיאטרון ,אוניברסיטת חיפה.
קופמן-שמחון ,ש'( .יולי  .)2103שני מיזמים תיאטרוניים בעיר יאשי (רומניה) במאה הי"ט :המחזות
של ואסילי אלכסדנרי ואברהם גולדפאדן .הרצאה בקונגרס העולמי השישה עשר למדעי
היהדות ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
קוש זוהר ,ט'( .יולי  .)2103זיכרון שואה והקונפליקט הישראלי פלסטיני .הרצאה בקונגרס העולמי
השישה עשר למדעי היהדות ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
קוש זוהר ,ט'( .יוני  .)2103שוברים שתיקה :זיכרון שואה ואלימות בסיפורת דור שני .הרצאה בכנס
הל"א של אירגון הפרופסורים לעברית באמריקה (נא"פ) ,ניו-יורק ,ארצות הברית.
קריץ ,מ' & ,שינפלד ,מ'( .פברואר  .)2103למידה באמצעות ייצוגים וירטואליים .הרצאה בכנס
השמיני לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס ,האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה.
קשת ,ש'( .יולי " .)2103אדם וחברה" בעולם "ללא אל" ,על חיפושי דרך רוחניים ב'שער נעול' לדוד
מלץ .הרצאה בקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות ,האוניברסיטה העברית,
ירושלים.
רחמן ,י'( .יולי  .)2103ונר אלקים טרם יכבה ושמואל שכב בהיכל ה' אשר שם ארון אלהים (שמואל א,
ג ,ג) .הרצאה בקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות ,האוניברסיטה העברית,
ירושלים.
שגב מילר ,ר'( .אוקטובר  .)2103סטודנטים לתואר שני בהוראת אנגלית כותבים מתוך מקורות:
המקרה של סקירת הספרות .הרצאה בכנס מחקר ומעשה ,מכללת סמינר הקיבוצים ,תל
אביב.
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שינפלד ,מ' & ,קריץ ,מ'( .יוני  .)2103הוראה ולמידה בסביבות וירטואליות .הרצאה בכנס הארצי
האחד-עשר של מיט"ל ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
שמר אלקיים ,ט'( .אוקטובר  .)2103גירושי הורים והשפעתם על תפיסת המסוגלות של הילדים.
הרצאה בכנס מחקר ומעשה ,מכללת סמינר הקיבוצים ,תל אביב.
שמר אלקיים ,ט' & ,ישראלאשוילי ,מ'( .פברואר  .)2103התבגרות בצל הגירושין :בחינת גבולות
ההשפעה של גירושי ההורים על תפיסת המסוגלות העצמית .הרצאה בכנס האגודה
הישראלית לחקר ההתבגרות ,אוניברסיטת בר אילן ,רמת גן.
שמר אלקיים ,ט' & ,ישראלאשוילי ,מ'( .יוני  .)2103נשים וגירושין :ההשפעה של גירושי הורים על
תפיסת המסוגלות של נשים צעירות .הרצאה בכנס השלישי ללימודי נערות ,בת ים.
שרייבר ,ב' & ,פלד ,ר'( .פברואר  .)2103מפגשי חקר שיתופיים ומקוונים בין תלמידים עם שיתוק
מוחין ( )CPלבין סטודנטים לתואר שני בנושא הנגשת אתרים באינטרנט .פוסטר בכנס
השמיני לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס ,האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה.
שרייבר ,ב' ,יניב ,ח' ,אשכנזי ,ג' & ,סנקביץ ,ט'( .פברואר  .)2103שילוב תוכנות הקראה ורעש לבן
לשיפור הבנת הנקרא אצל סטודנטים עם הפרעת קשב  .ADHDפוסטר בכנס השמיני לחקר
חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס ,האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה.
שריקי ,ע' & ,פטקין ,ד'( .יולי  .)2103כיצד תופסים מורים למתמטיקה בבתי הספר היסודיים את
צרכיהם המקצועיים .הרצאה בכנס הבינלאומי השישי להכשרת מורים ,מכון מופ"ת ומכללת
דוד ילין ,תל אביב וירושלים.
שרעבי ,ע'( .פברואר  .)2103חברות ובדידות בעידן האינטרנט בקרב מתבגרים עם וללא ליקויי
למידה .הרצאה בכנס הראשון של האגודה הישראלית לחקר ההתבגרות (איח"ה),
אוניברסיטת בר-אילן.
תשובה-אלבו ,ו' & ,זייפרט ,ת'( .יוני  .)2103הוראה מבוססת טכנולוגיית מציאות רבודה וטלפונים
"חכמים" במדע וטכנולוגיה לקידום מוטיבציה ללמידה בקרב תלמידים .הרצאה בכנס הארצי
האחד-עשר של מיט"ל ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
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