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ע יון ומחקר
מחיר

מחיר
הורדת
PDF
₪ 35

אפשטיין לוין ,מ,
תכניות התערבות העוסקות בקידום
תלמידים ובצמצום פערים בלימודים

₪ 45

זמיר ,ש',
תקשורת וחינוך  -כשרים והקשרים.2014 .

₪ 35

₪ 25

מור ,י',
הערכה מקדמית של תכניות והצעות
למדיניות בתחומי החברה והחינוך :מהות
ומעשה (סדרת סוגיות בהערכה).2013 .

₪ 35

₪ 25

פרידמן ,י',
תוקף במדידה ובמחקרי הערכה (סדרת
סוגיות בהערכה ,מהדורה שניה מורחבת).
.2012

₪ 35

₪ 25

---

₪ 25

פישר ,י' והיימן ,ר',
הדרך למצוינות :סיפורי הצלחה של בתי
ספר.2008 .

₪ 35

---

בנדס-יעקב ,א' ופרידמן ,י',
מתבגרים בסכסוך חברתי :התפרצות,
הסלמה ,התמודדות (דוח מחקר).2006 .

₪ 35

₪ 25

פרידמן ,י' ובנדס-יעקב א',
עבודת היישוג בשירות לנוער וצעירים
במשרד העבודה והרווחה (דוח מחקר).
.2003

₪ 35

₪ 25

זורמן ,ר' ודויד ,ח',
אפשר גם אחרת – בנות ונשים :הישגים
ויעדים.2000 .

₪ 35

₪ 25

שגיב ,י' ובנדס-יעקב ,א',
לוחצים יד :תלמידים משכיני שלום
(המדריך המעשי).2001 .

₪ 35

₪ 25

הים-יונס ,א',
מאין ולאן? המכינות הקדם אקדמיות:
תיעוד היסטורי-מחקרי ומבט לעתיד.
.2000

₪ 35

₪ 25

פרידמן ,י',
ניתוח פריטים :מה הוא ולשם מה?
תיאוריות קלאסיות ומודרניות.2010 .
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מחיר

מחיר
הורדת
PDF
₪ 25

זורמן ,ר' והים-יונס ,א',
בוגרי בתי הספר התיכוניים של רשת
"אורט" (סקר מעקב).1998 .

₪ 30

פרידמן ,י',
מדידה והערכה של תכניות חינוכיות
וחברתיות.2005 .

₪ 65

---

₪ 35

₪ 25

בנדס-יעקב ,א' ופרידמן ,י',
תלמידים בני העדה האתיופית בפנימיות
של האגודה לקידום החינוך (דוח מחקר).
.1999

₪ 30

₪ 25

זורמן ,ר' וקרונגולד ,נ' (עורכות),
טיפוח בנות מחוננות בתחומי המדעים.
.1998

₪ 30

₪ 25

פרידמן ,י',
מורים ותלמידים :יחסים של כבוד הדדי.
.1998

₪ 30

₪ 25

פרידמן ,י' וברמה ,ר',
המעבר לניהול עצמי של בתי ספר
בירושלים (דוח מחקר).1998 .

₪ 30

₪ 25

פרידמן ,י' ,ברמה ,ר' ותורן ,ש',
ניהול עצמי :שינוי תרבות הניהול הבית-
ספרי – השנה השנייה (דוח מחקר).1988 .

₪ 30

₪ 25

אמיר ,א',
בית הספר העל-יסודי העתידי – רעיון
והגשמתו.1997 .

₪ 30

₪ 25

בנדס-יעקב ,א' ופרידמן ,י',
חרדת מבחן :התופעה וההתמודדות עמה
(דוח מחקר) (מהדורה שנייה).1997 .

₪ 30

₪ 25

פרידמן ,י' ,ברמה ,ר' ,לוין-אפשטיין ,מ'
וקרונגולד ,נ',
"עוז לתמורה" :ממצאי מחקר הערכה,
תשס"א-תשס"ג (דוח מחקר).2003 .
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מחיר

מחיר
הורדת
PDF
₪ 25

זורמן ,ר' ,גורדון ,ר' ,ארז ,א' ויפה ,ר',
חשיפה :הדגם הבין-תרבותי לאיתור
כישרון חבוי במדעים ובאמנות חזותית.
.1996

₪ 30

פרידמן ,י',
להיות מנהל בית-ספר :הלחץ ,השחיקה
וההתמודדות (דוח מחקר).1995 .

---

₪ 25

פרידמן ,י',
התנהגות תלמידים השוחקת את המורה
(דוח מחקר).1992 .

---

₪ 25

פרידמן  ,י' ,מגד ,ח' וסדן ,ת',
ההכשרה לניהול של מנהל/ת בית-הספר
(דוח מחקר).1997 .

---

₪ 25

פרידמן ,י' (עורך),
אוטונומיה בחינוך :מסגרות מושגיות
ותהליכי ביצוע (מהדורה שנייה מורחבת).
.1990

₪ 25

₪ 25

וגנר ,מ',
יש מבחן! בניית מבחני הישגים והערכתם.
.1991

---

₪ 25

רזאל ,ק' וכ"ץ ,א',
חינוך לדו-קיום בין יהודים לערבים אזרחי
מדינת ישראל בבתי-ספר בארץ (דוח
מחקר).1991 .

₪ 25

₪ 25

פרידמן ,י' ,הורוביץ ,ת' ושליב ,ר',
אפקטיביות ,תרבות ואקלים של בתי ספר.
.1988

---

₪ 25

ה מחירי ם אינם כולל ים דמי משלוח

מכון הנרייטה סאלד
המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות

" מגמות "

כתב עת בין  -תחומי ב מדעי ה חברה
מחיר
למנוי
מקוון

מחיר
למנוי
מודפס

מנוי למוסדות

₪ 250

₪ 200

מנוי לאנשים פרטיים

₪ 210

₪ 170

---

₪ 25

רכישת מאמר

www.megamot-journal.org.il

כלי מחקר
מחיר

מחיר
הורדת
PDF
₪ 20

פרידמן ,י' ואלמוג-ברקת ,ג',
ערכים ארגוניים בבית הספר.2006 .

₪ 25

פרידמן ,י' ופישר ,י',
ההורים ובית-הספר :עמדות ורמת
מעורבות.2003 .

₪ 25

₪ 20

סמילנסקי ,ש' ושפטיה ,ל',
סולם להערכת הסתגלות של ילדים בגן
ובבית הספר.2001 .
שאלון לכיתות גן ובית ספר יסודי
שאלון לבית ספר על-יסודי

₪ 25

₪ 20

₪ 15
₪ 15

-----

פרידמן ,י' ,ברמה ,ר' ותורן ,ש',
רמת הניהול העצמי של בית-הספר :כלי
הערכה.2001 .

₪ 25

₪ 20

פרידמן ,י' וקס ,א',
תחושת המסוגלות העצמית של המורה:
המושג ומדידתו.2000 .

---

₪ 20

ברמה ,ר' ופרידמן ,י',
המסוגלות העצמית המקצועית של מנהל
בית הספר.2007 .

---

₪ 20

₪ 25

₪ 20

פרידמן ,י',
שחיקת המורה :המושג ומדידתו.1999 .
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פרידמן ,י',
ההכרה בערך התלמיד ובכבודו :שאלון
לדיווח עצמי לתלמיד.1998 .

---

₪ 20

פרידמן ,י',
השחיקה של מנהל בית-הספר :שאלון
לדיווח עצמי.1998 .

₪ 25

₪ 20

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

₪ 25

₪ 20

פרידמן ,י' ובנדס-יעקב ,א',
חרדת מבחן :המושג ומדידתו.1997 .

₪ 25

₪ 20

פרידמן ,י',
רמת האוטונומיה של המורה ושל המנהל
בבית-הספר :שאלון לדיווח עצמי.1995 .

₪ 25

₪ 20

סקירות ספרות
אבידב-אונגר א' ופרידמן ,י',
העצמת מורים :מהות ודגמים.2011 .

₪ 25

₪ 20

ניר ,א' ופירו ,פ',
ניהול עצמי של בתי ספר – מרעיון
למעשה.2007 .

₪ 25

₪ 20

חושן ,מ',
בחירת הורים את בית הספר לילדיהם.
.2004

₪ 25

₪ 20

פרידמן ,י' וגביש ,ב',
שחיקת המורה :התנפצות חלום ההצלחה.
.2003

₪ 25

₪ 20

קטן ,י' ,
בעיית העוני :מרכיבים ,גורמים ודרכי
התמודדות.2002 .

₪ 25

₪ 20

בר-ישי ,ח',
מימון החינוך.2001 .

₪ 25

₪ 20

טלר ,י',
התמודדות המשפחה עם ילד חריג.2001 .

₪ 25

₪ 20

פרידמן ,י' וגביש ,ב',
המורה המתחיל.2001 .

₪ 25

₪ 20

---

₪ 20

פרידמן ,י' ופילוסוף ,ש',
סטנדרטים במערכות חינוך.2001 .
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אולשטיין ,ע' וכהן ,א',
הוראת הקריאה בארצות הברית.2001 .

₪ 25

₪ 20

הורוביץ ,ת',
אלימות כתופעה אנטי-חברתית :תיאוריה
ומעשה.2000 .

₪ 25

₪ 20

קטן ,י',
מדינת הרווחה לפתחה של מאה חדשה.
.2000

₪ 25

₪ 20

קסן ,ל' וויטנברג ,ת',
שלב השיגור :התמודדות המשפחה עם
גיוס ילדיה לצה"ל.2000 .

₪ 25

₪ 20

אילון ,ע',
התעללות בילדים במשפחה.1999 .

₪ 25

₪ 20

דרימן ,ס',
התמודדות והסתגלות של ילדי גירושין.
.1999

₪ 25

₪ 20

לצר ,י',
הפרעות אכילה.1999 .

₪ 25

₪ 20

---

₪ 20

₪ 25

₪ 20

קלינגמן ,א',
מוות ושכול במשפחה.1998 .

---

₪ 20

אפטר ,א' ועופר ,נ',
התאבדויות בקרב בני נוער.1998 .

---

₪ 20

וייס ,ש',
שימוש באלכוהול בקרב תלמידים
בישראל :התופעה וההתמודדות עמה.
.1997

₪ 20

₪ 20

גץ ,א' (יועץ מדעי),
מיומנויות מידע והקנייתן בבית-הספר.
.1996

₪ 20

₪ 20

ינוב ,ב' ובן-עמי ,י',
מבוא ליישוב סכסוכים.1998 .
לבנשטיין ,א',
מעבר זקנים והסתגלותם למסגרות
מוסדיות.1998 .
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פרידמן ,י' (יועץ מדעי),
למידה ,הוראה ,חינוך וגודל הכיתה.1995 .

₪ 20

מידע זמין לאנשי שדה

₪ 20

מחיר

מחיר
הורדת
PDF

פישר ,י',
קורס ניסיוני להכשרת מנהלי בתי ספר (דוח
מסכם).2002 .

₪ 20

₪ 20

פרידמן ,י' ולוין-אפשטיין ,מ',
הגדרת תפקידים ומסלולי פיתוח של עובדי
הוראה.2002 .

₪ 20

₪ 20

פישר ,י',
מיון מועמדים לקורס ניסיוני להכשרת
מנהלים (תיאור התהליך ומבנה סדנת המיון).
.2001

₪ 20

₪ 20

יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח:
פריט אחד  ₪ 8 :שני פריטים 6-3  ₪ 12 :פריטים₪ 18 :

רכישת קובצי  PDFמתבצעת דרך אתר המכון בכתובת:
www.szold.org.il

לבירורים ולרכישת פרסומים נא לפנות למחלקת ההפצה:
miri@szold.org.il  02-6494430
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