
האקדמית עמק יזרעאל שמחה להזמינכם

ליריד המחקר
וההוראה ה-16

-  ההשתתפות בכנס איננה כרוכה בתשלום  -

9:00-9:20 פתיחה וברכות

פרופ' שוש שהרבני, יו"ר רשות המחקר

ד"ר גילה יעקב, ראש המרכז לקידום ההוראה 

פרופ' יצחק הרפז, נשיא המכללה

9:20-10:00

פרופ' איריס חיימוב, הקשר בין איכות השינה להרכב 
החיידקים במיקרוביום בקרב קשישים

הפסקה  10:00-10:15

מפגש ראשון )מושבים מקבילים 1-4(  10:15-11:35

מושב 1 | התמודדות עם מגיפת הקורונה
יו"ר: אורית שמיר בלדרמן

אורית שמיר בלדרמן, רונית ויסמל-מנור, ורדה וסרמן 
- ככה זה כשיש שניים- חוויות עבודה של בני זוג 

שעבדו מהבית בזמן משבר הקורונה 

שירן בורד, שוש שהרבני, חנה אדמי - קבלת 
החלטות בקרב אחיות במהלך הגל הראשון של מגפת 

הקורונה בישראל 

דפנה הלפרין, אילת שור, מיכל משיח איזנברג, כרמית 
סטרן, עולא עלי סאלח, לירון עינצ'י, שירן בורד - 
בחינת ההיענות להתחסנות עתידית כנגד מחלת 

הקורונה בקרב האוכלוסייה המבוגרת בישראל

מיכל שמיר, אורית שמיר- בלדרמן  - הגורמים 
המשפיעים על חרדה מצבית בקרב אימהות יחידניות 

מבחירה בתקופת  משבר הקורונה

סיגל נעים, רות כץ, אריאלה לבנשטיין - זקנים 
בודדים בקורונה – השלכות מתודולוגיות של מציאות 

יומיומית

אלה פרקיס, תמר דרויש - התמודדות משפחות 
בתקופת הסגר הראשון: בין שיווי-משקל לשינוי

מושב 2 | היבטים בתחום הבריאות
יו"ר: עפרה הלפרין

עפרה הלפרין, אסנת דור, יאירה חממה-רז,
ליאת חממה - מוטיבציה ושביעות רצון בקרב אחיות: 

השוואה בין תפיסת אחיות לתפיסת מטופלים

זוהר ספיבק לביא, יעל לצר, רות כץ - מניעת 
הפרעות אכילה: חשיבות מעורבותן של אימהות 

לביסוס הערכה עצמית והפחתת התנהגויות דיאטה 
בקרב בנותיהן

חן גפני אמסלם, אולפת אבוליל זועבי, אילת 
ברעם צברי, סתוית שלו ושותפים- קידום קבלת 

החלטות מושכלות בנוגע לבדיקות סקר גנטיות

אמירה דאהר, עפרה הלפרין - האם תקופת 
הפנדמיה של נגיף הקורונה שינתה את השכיחות ואת 
גורמי הסיכון הקשורים בכאבי צוואר בקרב סטודנטים 

במכללת עמק יזרעאל?

יום שלישי, י"ב בתמוז תשפ"א,

22.6.2021
היריד יערך באפליקציית זום

עולא עלי-סאלח, ג'ימי ג'דאון, עפרה הלפרין, ג'וואד 
כראם, יזהר בן שלמה, ליאורה אור - גורמים המנבאים 

דחק, חרדה ודיכאון בקרב נשים בהריון במהלך הגל 
הראשון של מגפת ה- COVID-19 בישראל 

נסרה אדלבי, חנאן אבו גבל, פרלה ווינר - בחינת 
העדפות הצוות הרפואי בבית חולים להקצאת מכונת 

הנשמה וחיסון למטופלים עם מחלת אלצהיימר

מושב 3 | חינוך והערכה
יו"ר: אסנת דקל

אסנת דקל - התמודדות עם אתגרי ההערכה בימי קורונה 
- בחנים ביחידה לאנגלית – יתרונות וחסרונות

דיא גנאים, אן דאוקר - כתיבת אחדות או עשרות קודם 
במטלת הכתבת מספרים דו-ספרתיים: המקרה של השפה 

הערבית

אסנת דור - בניית תוכנית חינוכית יחידנית בבית הספר: 
האם תוך שיתוף פעולה בין מורים והורים? 

תמר דרויש, דסי פוסטן-אייזיק - רפלקציה ומטאפורה 
לקראת למידה בתנאי אי-ודאות ואיום

רחלי אקוקה, הני זובידה - מערכת החינוך בישראל 
היסודות של תקרת הזכוכית

רוזאן ח'יר פראג', אסנת דקל - הוראה מבוססת פרויקט 
)PBL( ביחידה לאנגלית

מושב 4 | פוליטיקה ומנהיגות
יו"ר: חדוה וינרסקי-פרץ

חדוה וינרסקי-פרץ - חוויות סובייקטיביות של מנהלים 
במגזר הציבורי: הקשר בין מוטיבציה לשירות הציבורי 

ומחוברות בעבודה

אנה אוסטר - תפקיד הדיגיטליזציה בהפקה משותפת של 
שירותים מקומיים ברשויות המקומיות, בדגש על עתות 

משבר

קלרה ריספלר, גיל לוריא - התמדת עובדים בתכנית 
התערבות ארגונית "לא מסמסים כשנוהגים"

איתי שניר - תיאוריה פוליטית של צ'יילדיזם )פוליטיקה 
של ילדים( בעקבות ז'ק רנסייר

סיגלית שחר - מה עושים מנהיגים במורכבות? תפיסה 
פרדוקסלית של מנהיגות

הלנה דה-סביליה סינה, פירוז אבו שיכה, ליאור 
גדליה, טילדה מלמד, פריאל מסד, מיכל פלגי, מהא 

כרכבי סבאח - דפוסי ההשתתפות של נשים בפורומים 
בכירים בשלטון מקומי

הפסקה  11:35-11:45

11:45-13:00  מפגש שני )מושבים מקבילים 5-8( 

מושב 5 | סוגיות אתיות
יו"ר:אורית גולן

אורית גולן, שירן בורד, כרמית סטרן - עמדות 
והתנהגויות הציבור ביחס לאיכון סלולרי על ידי הממשלה 
או בבחירה להוריד אפליקציית מגן כאמצעי להתמודדות 

עם מגפת הקורונה

גילה יעקב, אורית צ'רני גולן - יעוץ אתי - הצעד הבא

ענבל הלוי הוכוולד, גילה יעקב, זוריאן רנדומיסלסקי, 
רחלי ניסנהולץ - מזון למחשבה- דילמות אתיות של בני 

משפחה ואנשי צוות המטפלים באנשים עם דמנציה מתקדמת

כרמית סטרן, עולא עלי סאלח, מיכל משיח-אייזנברג, 
שירן בורד - דחק ותפישת אפליה בקרב האוכלוסייה 

הערבית בישראל: תפישת האיום מפני הקורונה והאמון 
במערכת הבריאות כמשתנים מתווכים

אתי אלישע, ג'וש גוצקו, יפה שיר-רז, נתי רונאל - 
סילוק של מאמרים מכתבי עת רפואיים - מקרה החיסונים

מושב 6 | כלכלה, מנהל ומידע
יו"ר:  אילנה לביא

אילנה לביא - המוזיקה כ"מעטפת רכה" ללמידת יסודות 
התכנות  

טל שחור - האם חוב ציבורי פוגע בצמיחה?

אנדריי קודריאבצב - תשומת לב של משקיעים ותשואות 
של מניות בעקבות המלצות של אנליסטים

אביעד טור-סיני, ג'ין שולדינר, נטע בנטור - אתגרים 
כלכליים בנטילת תרופות לשיכוך כאבי פרקים בקרב אנשים 

מבוגרים

מוראד בדארנה, לואי עבדאללה - דגימת נקודות ליצירת 
נתונים מאוזנים

מושב 7 | תקשורת ונושאים כלליים
יו"ר: בינה ניר

בינה ניר - מקומו של הציות בתרבות היהודית

אשרת ששוני-בר לב, רות אבידר – "ושבו הורים 
לגבולם"? מסגור חדשותי לעומת מסגור תגובות מקוונות 

בפרשת "ספינת הקורונה"

דנה וימן-זקס, ירון אריאל, ורד אלישר-מלכה - הפצת 
     WhatsApp-ו  WeChat-שמועות אודות מגפת הקורונה ב

בווהאן, סין  ובישראל

דביר טפלא, חוויאר סימונוביץ - בין אינדיוידואציה 
להארה- התבוננות מחודשת בבודהיזם בעיניים יונגיאניות

אלון רז - מסיפור אישי לסיפור דיגיטלי

מושב 8 | שאלות רלוונטיות בהוראה 
מקוונת ופדגוגיה – סליחה על השאלה?
בהנחיית: גילה יעקב, גילה אמיתי, ויקטור פרידמן, 

ניזאר ביטאר
סדנה אינטראקטיבית בשיתוף עם המשתתפים שתכלול 

שאלות רלוונטיות לנושא הוראה מקוונת ופדגוגיה


