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יודאיקה1985יואל נשיאאדריכלות בהדס לבשמים
התפתחות בתוך מסורת - התפתחות מנורת חנוכה 

יודאיקה1991עידית שרוניבקהילת יהודי בגדד מתחילת המאה הי"ט עד אמצע 
ליהודים היתה אורה ושמחה - היבטיו החברתיים של חג 

יודאיקה1995מרגלית ברנשטייןהפורים בתפוצות
יודאיקה1997מירי בומבךמצד זה רוח החיים - ציון וירושלים כמרכיב מרכזי בחיי 

דגלי מדפיסים עבריים באחטליה של המאה ה-16 כסימן 
יודאיקה1999רותי קלמןהיכר להשתלבותם של היהודים בתרבות הרנסנס

יודאיקה2003ד"ר סוניה צ'סנין גלגולו של מגן (דוד) - מאלמנט באורנמנטיקה עד סמל 
יודאיקה2003אורית נוימן יקותיאלהכסא הנעלם - בין כסא אליהו לכסא סנדק

מסמכים רקומים מספרים על מארג חיים יהודי - חיתולים 
יודאיקה2007מיכל בונה ורשבסקילספר תורה

יודאיקה2009שרון וייזר-פרגוסוןבזעיר אנפין:אמנות יהודית מיניאטורית מאירופה

מדינת ישראל - מנורה וענפי זית: קורות עיצובו של סמל 
עיצוב1989נתן צוקמדינת ישראל

עיצוב1999שלומית דבסיפור כיסוי - פיקאסו - עטיפות ספרים / עיצוב
עיצוב2009גרטל יהודית שיינרבין השורות: הבטים פוליטיים בהופעת טיפוגרפיה 

מילים - אד רושה - שימוש בטיפוגרפיה על מרכיביה 
עיצוב2009עידו סחרכתורם לריבוי משמעויות של המסר

עיצוב2009אילנית כהןבין קודש לחול לקודש - סניקרס /מפס הייצוג למהדורה 
עיצוב2009ניר פלדמןיצירות גרפיות 1927-1988 מינכן תל-אביב

תקשורת וקולנוע1991חדוה ישכרסיפור "קול ישראל" - רואים קולות
תקשורת וקולנוע1995ישראל זילברשטייןקול הזמן - טלפוניה קולית בישראל 1920-1995

תקשורת וקולנוע1999אמיר בן-שלוםדברים שרואים משם, אפשר לראות גם מפה... - מהי 
תקשורת וקולנוע2001טלי כרמיבול בזמן - רשות הדואר - הגורם האנושי
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אני מאשים - גלגוליו של מיתוס - העיתונות כמעצבת דעת 

תקשורת וקולנוע2003יעל דיאמנט-פפויפרהקהל מפרשת דרייפוס

בין ידיעה למודעות וביטויה בעיתונות העברית בארץ 
תקשורת וקולנוע2011חוה זיינפלדישראל בתקופת השואה

פניו הכפולות של החלוץ העברי בראי הקולנוע התעמולתי 
תקשורת וקולנוע2011אביבה מירום/ הסברתי - 1939-1910

ourCELLves - תקשורת וקולנוע2011טל בכלרתרבות סלולארית
"סיכות": סיפורו של עיתון היתולי בתקופת מלחמת 

תקשורת וקולנוע2011ערן ליטויןהעולם השנייה

The Calculating Machineתעשיה וטכנולוגיה1985ליליאן ריכטר

תעשיה וטכנולוגיה1987ליזה עידןזריעה, קציר ולחם -  המוציא לחם מן הארץ
ארפד (אברהם) גוט - חדשן טכנולוגי בהנדסה ובבניה 

תעשיה וטכנולוגיה1995יצחק ברנרבא"י

תעשיה וטכנולוגיה1995ורד בר-סמךדבורת הדבש ומוצרי כוורת
תעשיה משוכללת - בארץ נחשלת - יקב ראשל"צ, פורץ 

תעשיה וטכנולוגיה1997יונה שפיראדרך בתעשיה

תעשיה וטכנולוגיה1999בת שבע גנותמעשה בורית -אוסף סבונים

תעשיה וטכנולוגיה2003חיה בן יעקבפנחס רוטנברג וחלוצי החשמל

תעשיה וטכנולוגיה2007בת-ציון רביבהבמבוק - מתת האלים - עשב הענק רב הפנים

תעשיה וטכנולוגיה2007יגאל סתרימעשה רהיט - על טכנולוגיה ועיצוב רהיטים בעת העתיקה

ערים בארץ1991מירה אסףבת 60+ - מוזיאון לתולדות נתניה
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ערים בארץ1992יצחק עמירמוזיאון קריית שמונה

ערים בארץ2003חנה הרצמןחולון - העיר האידיאלית?

אני גרמני גאה, פטריוט!  - כמיהתם ומאבקם של היהודים 
שואה1992רחל שנולדלשרת בצבא גרמניה

שואה1998אליהו דליןלובומל לפני ואחרי השואה:  עולם יהודי קטן שנעלם
שואה1999דיאנה מנייביץופניארקה - סיפורה של עמידה רוחנית

שואה2007רנטה פביסהחתונות שלנו - נישואין בצל המוות
שואה2003טובה לשםפולנים מול האמת של ידוונה - ההסתרה, הגילוי, הסערה

שואה2011יערה גלאור"דמעה על קברי הצוענים": גורל הצוענים בזמן השואה
שואה2011טל קובוזיכרון צרוף: תכשיטים בשואה כסוכני זיכרון

A Reason to Hope: The Meeting between the 
Jewish Brigade and the Survivors of the 
Holocaust

שואה2011ליסה לידור

שואה ואמנות1985אילנה גוריחלום ומציאות בגטו טרייזנשטאט
שואה ואמנות1993בלה זייצ'יקחתימה כפולה - דיוקנאות אישים בגטו טרזין - מקס 

שואה ואמנות2005פלור כהןגאנס וגטו וילנה - מבט על גטו שונה
שואה ואמנות2007יפעת אשכנזיבין חלום למציאות -  ציורי נשים בגטו טרזין - דיוקן 

שואה ואמנות2009אליעד מורה רוזנברגפנים של בן אדם - דיוקן עצמי בתקופת השואה
שואה ואמנות2009נירית נאמןזכרונות יד שלישית - צילומי משלחות נוער לפולין

שואה ואמנות2009עפר בורדהשילומים מגרמניה והחברה הישראלית - היסטוריה 

אדריכלות, אדריכלות נוף 1991אורי הורוביץאהל -משכנו של אדם הנושא עימו בנדודיו
ועיצוב פנים

איריס פז, גלית גאון-רוח-הגן - מבוא לאדריכלות נוף
אדריכלות, אדריכלות נוף 1995היימן

ועיצוב פנים
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אמנות1987היט שולמיתקוקושקה - אוטופורטרטים אקספרסיוניסטים 1910-1924

אמנות1987סעד מיכלמקורות ליצירתו של האמן פ. קלי
אמנות1987רות מנורהעקדה באמנות הישראלית

אמנות1989נטליה ברגררעיון להציג את הגרניקה
אמנות1989מירה בנאישלום סבא - פואטיקה של ניגודים

חפשו את הצורה - מתלמידי מרסל ינקו - דורון בר-אדון, 
דוד מאסטרו, אביבה מרגלית, אורה שאלתיאל, יוסף 

שאלתיאל, טוביה בארי
אמנות1989רות קובץ'

Honore Daumier - אמנות1991פקס - הפסלר בלההרטרוספקטיבה
אמנות1991עדה נעמימרסל דושאן - רדי מיידס

אמנות1991יעל קדרפיקאסו - התקופה הכחולה 1901-1904
The Pearls of Eden - Jewish Women Through 
The Eyes Of Delacroix, 19th Cent. Orientalist 

Painter
אמנות1992אדלשטיין עופר

אמנות1992שולמית כנותאמנות הקשורה לים בשבטי דייגים
אמנות1992עינת בלום-שורשיאמנים מציירים את זכרון יעקב 1928-1992

דמות השוטה באמנות שמצפון לאלפים בסוף המאה ה-
אמנות1992מיקי ולד15 ובמהלך המאה ה-16

אמנות1992סמדר שינדלרהמעבר לברזל - יחיאל שמי, דב פייגין, יעקב דורצ'ין
אמנות1992תלמה לויןהרמן שטרוק - תהליך היצירה כהכרות "מנוף להדפס"
דמיון כמציאות בכחול וזהב - אלזה לסקר-שילר, ברלין-

אמנות1993רבקה שטייניץירושלים

אמנות1993חנה קופלרחנה אורלוף
אברהם אלדמע איש העלייה השניה -  ציוריו וצילומיו 

אמנות1994יהודה לוי-אלדמע1884-1963

אמנות1995ניר שגיבאוכל ומוות באמנות הפופ האמריקנית
אמנות1995חיה אורהמסע אל האנונימיות - דרך יצירת דור שני בקיבוץ
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אמנות1995איל עדיהעין הרעבה - תערוכת נושא קבוצתית

אמנות1995חוה שניידרמןהקולאז' בשפת האדאיסטים והסוריאליסטים
אמנות1995שרת-מסד לידהזכרון הגוף - דיוקן האמן

Issey Miyake אמנות1995מוזיקנט אהלהצורה בתנועה - תערוכה מיצירותיו של
אמנות1995ליאת ובר זליבנסקיתאורי האהבה החצרונית באמנות ימה"ב

אמנות1997אסתי רשףהשתקפות - מאמנות הציור לאמנות הכתיבה
אמנות1997עירית כרמון-פופרממפלצת למלאך - דמויות נשים של ניקי דה סנט פאל
פול קליי - דמויות 1911-1940 - השפעת מחקרי ציור-

אמנות1997רחל קרופילדים על ציורי הדמויות

אמנות1997דנה קולינס-לוימי היא האשה של רוזטי ?
הנשים של ארתמיזיה - דמות האשה ביצירתה של 

אמנות1999גלית לנדאוארתמיזיה ג'נטילסקי

אמנות1999ללה (לאה) מנדלבאוםקבר = רחם - דימוי הרחם באמנות הישראלית

אביטל גליקשטט - בר-תמונות בתערוכה
אמנות1999איתן

אמנות2001דניאלה שלוהגדרת עץ הזית - מוטיב עץ הזית באמנות הישראלית
אמנות2001סנדרה סיאנו-וינרבמטיס: שמחת החיים 1906-1904
אמנות2003מיה ענראינטימיות ביצירתה של נאן גולדין

אמנות2003אריאן פרנלהאשה במראה - ביצירותיו של יצחק פרנל
אמנות2003ענבל ליבלמרסל דושאן ו/או ררוז סלאווי

אמנות2003דנה תגרעכשיו כאן מחר לאן? - דני זקהיים - עבודות 1980-1993

קוף אחרי בן אדם? - סוגיית הציטוט מיצירות של 
אמנות2003קטיה בישופסקרוואג'יו באמנות של עשרים וחמש השנים האחרונות

אמנות2003תאיר חיטרון-פרנסשמחת חיים - מעולמו של אלכסנדר קלדר
Vision & Reality אמנות2005בוריס דסקובסקיאל ליסיצקי
אמנות2005ענת רותםאשת האמן או האשה שמלפניו
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אמנות2005לוני יצחקיגבר גבר - דמות הגבר באמנות הישראלית העכשווית
דיוקן עצמי כסיפור של זהות - נעמי סימן-טוב, מאירה 

אמנות2005ד"ר זמירה פורן-ציוןשמש, טל מצליח, חן שיש, שולה קשת ושולי נחשון

אמנות2005שרה סופרהכמיהה אל המדבר
אמנות2005לאה אבירמפגשים בין ציורלצילום - טכניקות וטקטיקות

אמנות2005נוגה מגדלצילה רבת הפנים
אמנות2007שירן שפירהתגבשות סגנונו הפיסולי של הנס ארפ

אמנות2007דפנה לויבארץ אהבתי" - חברהומדינה בראי האמנות"

Movements that Influenced Van Gogh: From 
the Hague Until Saint Remy de Provenceאמנות2007רחל בלנסון

אמנות2007סער נודלאש על המים
אמנות2007מעין נבובין השמשות - ציורי השמש של מרדכי ארדון

התרחשויות, יצר ואמונה - מעגל החיים היהודי בעיירה 
אמנות2007אראלה בליצקי-תורבעיני מארק שאגאל

אמנות2007מדי שבידחייל, חייל - החייל בראי האמנות הישראלית
מעל לכל אהבתי את הצבעים - הצבע כשפה ביצירותיו 

אמנות2007דנה ברוסטובסקישל וסילי קנדינסקי

מציירים גליל - חמש נקודות מבט מהנוף הבראשיתי ועד 
אמנות2007רויטל סילברמן-גריןלנוף המבויית

צעצועים הם לא משחק ילדים - צעצוע ומשחק באמנות 
אמנות2007כרמית בלומנזוןישראלית עכשווית

שמי, מנחם - ציוריו המאוחרים של מנחם שמי 1949-
אמנות2007ורדית בארי1951

לגלם את עצמי:מיתוס ודפוס ייצוג ארכיטיפים של כפילות 
אמנות2009ענבר דרור לקסוהכפלה ביצירתה של קלוד כהון

אמנות2009ענת דנון סיווןהמסע אל הבית הריק באמנות הישראלית
אמנות2009שושי נרסון נורמןלראות רעש - הפוטוריסטים 1909-1913
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נראה ונשמע - כשהעין שומעת והאוזן רואה \ נעמה צבר, 
אמנות2009יובל ביטוןאורי קצנשטיין, גיא בר-אמוץ, רן סלוין, אוהד פישהוף.

הכל אודות אמא -דימויי אימהות בתנועה 
אמנות2009מיכל קלוהאימפרסיוניסטית בצרפת, 1910-1860

אמנות2009זיוה קורטאוסף עזריאלי -פרקים נבחרים
מזוודות מולדתי - אמנים פלסטינים עכשווים דנים בדימוי 

אמנות2009חנא פרח - כפר בירעיםהבית

בשוליים - תערוכת אמנים בחברת שוליים / תערוכה 
קבוצתית לאמנים ערבים פלסטינים אזרחים במדינת 

ישראל
אמנות2009אחמד כנען

אמנות2009מנאל מחמידאמנים כבוני מזבחות
אמנות2009מירה אבגרהדרך לגן עדן / תערוכת לאה ניקל קולאז'ים בד על בד

אמנות2009יעלה חזותאיגיון / הומור עצמי באמנות ישראלית עכשוית
אמנות2009אולגה זוליןשפת האבנגרד הרוסי

אמנות2009הילה שניידרלצייר עם הרגש שרדן כאמן הרמוניה וצבע
מילים - אד רושה - שימוש בטיפוגרפיה על מרכיביה 

אמנות2009עידו סחרכתורם לריבוי משמעויות של המסר

אמנות2011תמר לנדסברגארמאן ואמנות הצריכה
אמנות2011סיגלית בן חיוןהשפעתו של אנדי וורוהל על עולם הפרסום
Avigdor Arikha: Anneאמנות2011מיטל מנור-מאיר

אמנות2011נטלי ביינראליזבת' סידאל בתפקיד חייה: בריאתה של מוזה טראגית

תצרוף - דיאלוג של חמישה אמנים ישראליים עכשויים עם 
מזרחיותם: אלי פטל, מאירה שמש, אריק בוקובזה, דוד 

עדיקא, שולה קשת
אמנות2011אביבה שי-נחום



עבודות הגמר של בוגרי לימודי תעודה במוזיאולוגיה

שדה המחקרשנהשם הכותבשם העבודה: נושא המחקר

מוסר האהבה והארוטיקה במשחקי החברה באמנותו של 
אמנות2011מאיה מראביץ' וילדרפרגונאר ז'אן הונורה: הנדנדה, הפרה העיוורת וגן האהבה

אמנות2011שרון נויפלדאליס ניל והייצוג האימהי: מאידיליה לתמונת מציאות

Judith: From Saint to Slut - The reflection of 
the apocryphal character of Judith in Art as a 
key to understanding ideas in the fields of 
religion, politics, society and morality - from 
the Middle ages until modern times

אמנות2011גילה מיצ'וניק-לימון

קרטוגרפיה1989שרה רוזנפלדהמפה כשפה

וידאו ארט1998נטע עצמון גלפנים וחוץ - אמנות הוידאו של גארי היל

ארכיאולוגיה1989דניאלה דרקסלר ארבלפולחן היין ביוון - הת"ק הקלאסית

ארכיאולוגיה1989רחל ליפשיץשורשים - קרית אתא בעת העתיקה
ארכיאולוגיה1991נדב קשטןארץ ישראל הימית - ערי החוף בימי יוון ורומי

זהב קלאסי - תכשיטי נשים מתקופות הלניסטית ורומית 
ארכיאולוגיה1991אלנה קוגן - זהביוהשפעה יוונית קלאסית עליהם

ארכיאולוגיה1991מיכל פלגזהירות שביר!! - תעשיית הזכוכית בעת העתיקה
כלי זכוכית והשתקפותם בציורי קיר בתקופה הרומית - 

ארכיאולוגיה1991מיכאלה שחרבפומפיי, הרקולנאום וסטבייא

ארכיאולוגיה1991רותי גושן-עובדקורות קירי - הזורע - ישוב כפרי מן הת"ק הישראלית



עבודות הגמר של בוגרי לימודי תעודה במוזיאולוגיה

שדה המחקרשנהשם הכותבשם העבודה: נושא המחקר
ארכיאולוגיה1993עליזה בצלאלידיים - תיאורי ידיים בדת ובפולחן

מנורות על אבני בנייה בגולן בת"ק התלמוד (מאות ד'-ז' 
ארכיאולוגיה1993ניסים שאוללסה"נ)

ארכיאולוגיה1993רינה שקינר החרס - גלגולו במסורת היהודית
פאן מקומי - פן אחר - האל פאן - מסע מארקדיה 

ארכיאולוגיה1994חגית אלוןשבפלופונז לארקדיה שבא"י

ארכיאולוגיה1995כרמלה ארנוןהדרך הרומית לגיו סקיתופוליס במאה הב' לסה"נ
ארכיאולוגיה1995פביו פרכטנברגהפאלוס הנצחי

ארכיאולוגיה ב"עין" אחרת - מדעי הטבע בשימוש 
ארכיאולוגיה1997ירדנה ויזנברגהארכיאולוגיה

ארכיאולוגיה1997ברכה זילברשטייןדור - עיר נמל פיניקית בתקופה הפרסית
ארכיאולוגיה1997רנה אנגרטטיכה אלת העיר הרומית

מוזיאון בית מרים - קיבוץ פלמחים - פרוגרמה להרחבת 
ארכיאולוגיה1997צבי זהביהמוזיאון ופתיחת אגף חדש

ארכיאולוגיה1999רחל סלוניםהשומרונים

ארכיאולוגיה1999שמילה איריספנים מן העבר - הפורטרטים מפאיום - המשכיות סגנונת

הקרב טאוטובורג - קרב שנערך בשנת 9 לספירה בין 3 
ארכיאולוגיה2001אירנה פריימןלגיונות רומיים לבין שבט החרסוקים

ארכיאולוגיה2003מוריה שלויןהאשה בחלון - האשה בחלון בעולם העתיק

ארכיאולוגיה2003אלה כהןעקבות במדבר - בבתא אישה בת 2000 - צללים לדמותה

ארכיאולוגיה2005יעל אל-גרגולת הכותרת - כותרותצלבניות בארץ הקודש
לעולם בעקבות השמש - השמש ומשמעותה בעולם 

ארכיאולוגיה2005עדי דויטשהקדום: מצרים ומסופוטמיה

ארכיאולוגיה2005נעמה אפרתמיסתורי נפש האדם - מסע אל השמש במזרח הקדום
מסכות ודיוקנאות מוות: מבט אל הנצח למן הניאולית 

ארכיאולוגיה2005גליה גראונפלס-שמשהקדם קראמי ועד המאה ה-4 לספירה



עבודות הגמר של בוגרי לימודי תעודה במוזיאולוגיה

שדה המחקרשנהשם הכותבשם העבודה: נושא המחקר
החיים של המתים - ארונות קבורה דמויי אדם-

ארכיאולוגיה2007נילי כהןאנטרופואידים

ארכיאולוגיה2009שני עמיתארמון רמת רחל
לא בטל בתל תעשיה קדומה בבית שמש הצעה לתצוגה 

ארכיאולוגיה2009דקלה ולדמוזיאלית

זקנים וטף - במעגל החיים -  מעגלים נוגדים, נושקים 
צילום1989אזולאי גילהומשיקים

צילום1995דבורה חייצ'וק-שניבד' אמותי - הפן האחר של צילומי משפחה
צילום2003שירי ברוזהחשיפה כפולה - אחרי הזוהר בצילום אופנה

ציטטים מחדר חושך - ציטוטים כמערכת תקשורתית 
צילום2003גליה גלביצירות של צלמים משנות ה - 80 ואילך

דמות "היהודי החדש" בתצלומי סטודיו בסגנון 
צילום2009דור גזאוריינטאלי בארץ ישראל.

צילום2009ענת גורל רורברגרהדפקט כאפקט - מצלמות צעצוע בעידן הדיגיטלי
"דעת הארץ מתוך מראה עיניים": מכנים משותפים בין 

צילום2011רחלי רזניקצילום מגויס ציוני וצילום מגויס אמריקאי בשנות ה-30

ציון במשפט תפדה ולא בשום אמצעים אחרים - חיים 
קריקטורות1993מרב סגלוייצמן: מדינאי בעין הקריקטורה

קריקטורות1995יהודה אחי-מריםהמאבק בחרט הקריקטורה
שרוליק - סמל המדינה והצבר הישראלי של 

קריקטורות2007דניאלה גרדוש-סנטוהקריקטוריסט דוש

קריקטורות2011יפעת פליישרדוד בן גוריון: רגעי השיא והשפל בעין הקריקטורה



עבודות הגמר של בוגרי לימודי תעודה במוזיאולוגיה

שדה המחקרשנהשם הכותבשם העבודה: נושא המחקר
אתנוגרפיה1985חמוד אלקראהלבוש הדרוזי

אתנוגרפיה1985אורנה גורןלחם מן הארץ - המוזיאון לתרבות הבדווים
אתנוגרפיה1989דיאב שבליהבדווים בגליל - כפר שבלי

אתנוגרפיה1989משה עובדהצורפות אצל יהודי תימן - היבט הסטורי כלכלי

אתנוגרפיה1989מיכל הנקיןכחומר ביד היוצר - תרבותה החומרית של יהדות אתיופיה

אתנוגרפיה1989עליה בן-עמימעגלי חיים ומוות בלבוש של יהודי תטואן
אתנוגרפיה1991דוד קיסוסהחמשה כקמיע

אתנוגרפיה1991רחל ארבלמנהגי חתונה בקרב יהודי גורגיה
נישואין באינוסין - החתונה בקרב קהילת היהודים 

אתנוגרפיה1991אסתר קנקה - שקליםהאנוסים במשהד, איראן

ותפקחנה עיני שניהם... ויעשו להם חגורות -  הקשרים 
סמליים ורעיוניים של חגורות מאוספי האתנוגרפיה 

היהודית
אתנוגרפיה1997דלית טהון

אתנוגרפיה2001בינה שרעבי-ישראליהחתונה על-פי מנהג יהודי תימן - צנעא, שרעב, חיידן
אתנוגרפיה2001נעמה וילוז'נימסע אל ארץ רחוקה-קרובה: נזירות המדבר בא"י

אתנוגרפיה2003דורית קידרחציית גבולות - שמניזם באלסקה וסיביר
אתנוגרפיה2003טריפטו זאברב קמיע

אתנוגרפיה2011אורית אנגלברגגיללוי פנים - יהודי איראן משושן עד טהראן
תחל שנה בברכותיה: מסורת והתחדשות בין ורשה לניו-

אתנוגרפיה2011מיקי יואלסוןיורק בגלויות לראש השנה

אתנוגרפיה2011נאוה כהן (ד"ר)גלגולו של האיור הרפואי

נחל התנינים הגורם לתהפוכות גיאוגרפיות סביב קטע 
מדע וטכנולוגיה1985יעל קוקהאפיק העובר במישור החוף

מדע וטכנולוגיה1985מיה הלויעל אור וראיה - עין רואה - סדנא למדע



עבודות הגמר של בוגרי לימודי תעודה במוזיאולוגיה

שדה המחקרשנהשם הכותבשם העבודה: נושא המחקר
אדם וחיה - תהליך הביות והשפעתו ההדדית על אדם 

מדע וטכנולוגיה1987זיוה אפשטייןוחיה

מדע וטכנולוגיה1987אלי בן-שלמהבעלי חיים באגם - "עופות המים" - דיורמה
מדע וטכנולוגיה1987סימונה אידלמןיהלום של אגדה - המיתוס היוצר את הערך
מדע וטכנולוגיה1987נעמה אורן-פטנקיןרמזים - גדול וקטן - עין רואה סדנא למדע

הטבע בית המרקחת הראשון - צמחי המרפא וערכם 
מדע וטכנולוגיה1991מלכה לבברפואה המודרנית

מדע וטכנולוגיה1991רותי גובזנסקיעל מה הרעש? - רעידת אדמה
 מזוהר מדומה לזוהר אמיתי - תולדות השימוש 

מדע וטכנולוגיה1992שמואל מאיריבאלומיניום

What is the Universe? - How Does it Work?מדע וטכנולוגיה1999ד"ר רונן מיר
מדע וטכנולוגיה1999בתיה לויארכימדס -מגאוני העת העתיקה על רקע תקופתו

מדע וטכנולוגיה1999אסתר פרקלדינוזאורים
מדע וטכנולוגיה1999ליזה בנדלצוללים - אדם, ים, צלילה, שייטת 13, חיל הים

מדע וטכנולוגיה2001ד"ר יעל גבריאלימביטים בעיניים
מדע וטכנולוגיה2001ד"ר רויטלבן-דוד-זסלוצבע בטבע - מעגל הצבעים - מעגל החיים

מורה מבוכים - לבירינטים ומבוכים: מיתוס, הסטוריה, 
מדע וטכנולוגיה2003ד"ר נטע מעוזמשמעויות

מדע וטכנולוגיה2003ענת מרוםעולם חדש מופלא - האתיקה של השיבוט
מדע וטכנולוגיה2005ד"ר רחל מינץייצוגים חזותיים כמשקפים חשיבה מדעית

מדע וטכנולוגיה2007דרור פורתנחל כמה המים - שפך נחל-שורק, עבר, הווה ועתיד
מדע וטכנולוגיה2007ד"ר רוני אשכנזיסודות החול - תערוכה על חול

מדע וטכנולוגיה2009ד"ר גן-יה קסלר-אצקסוןכפפה ללב דיגוקסין מתרופה עממית לשימוש מושכל

מדע וטכנולוגיה2009ד"ר אורית ברור בן דודרפואה שלמה

מדע וטכנולוגיה2009ד"ר טל ברמןהגן של ארכימדס - גן מדע
מדע וטכנולוגיה2009ליאורה סלעעל הפלסטיק...ועל העוקץ



עבודות הגמר של בוגרי לימודי תעודה במוזיאולוגיה

שדה המחקרשנהשם הכותבשם העבודה: נושא המחקר
המוח - הוראות הפעלה: איך פועל המוח ואיך הוא מפעיל 

מדע וטכנולוגיה2011מירב בלסאותנו

פנים רבות לה... - בני האדם מומחים בתפיסת פנים: 
Face Perceptionמדע וטכנולוגיה2011דעה ברוקמן

גמולוגיה2009רחל ששפורטהסוד האבנים הקסומות בדרכן ממעמקים אל החן

האם זהו שימור? -  מצב הבניינים בדרך מ"שער יפו עד 
שימור אדריכלי1989גליה גבישעמק המצלבה"

שימור אדריכלי1992שלומית לויןגן הברון במזכרת בתיה
שימור אדריכלי1992אליאב נחליאליתצוגות באתרים משוחזרים

בית האבן הראשון בכפר גלעדי 1918-1993 - פעם 
שימור אדריכלי1993אורה ליפץבמרכז, שוב במרכז

הבתים של האתמול - מקומות שם עיצבו את המחר - 
שימור אדריכלי1999חומי נובנשטרןשימור בית עקיבא אריה ויס ת"א

אמנויות הבמה1984מרים קיניבבתא
אמנויות הבמה1985שושנה נומברגליאון בקעט והבאלט הרוסי

אמנויות הבמה1993אילה מילריוסף (ג'ו) קרל - מטקסט להצגה - עיצוב במה

החירות הפרשנית - 3 תפישות במוי למחזה 1: "מחכים 
אמנויות הבמה1997שמעון לב-ארילגודו" לסמיואל בקט - מן התיאטרלי אל המוזיאלי

"בוא לרקוד איתי" - על הדואליות ביחסים בין גברים 
אמנויות הבמה2011רות ירדןונשים בתיאטרון-מחול של פינה באוש



עבודות הגמר של בוגרי לימודי תעודה במוזיאולוגיה

שדה המחקרשנהשם הכותבשם העבודה: נושא המחקר
אמנויות הבמה2011נוגה ארד-אילוןאנה כרישצ'ובה - מעצבת תלבושות לתיאטרון

חינוך, חברה ומדינה1985ססיליה מאירכשאין כסף יש בארטר!
מקום תרבות - האספקט החזותי של מקום התרבות 

חינוך, חברה ומדינה1991דליה בר אמוץבקיבוץ

חינוך, חברה ומדינה1993שרון ברקלכיתה א' בשלום - המעבר מהגן לבית-הספר

חינוך, חברה ומדינה1995אבידור אריהויהי חושך... - הפסקת החשמל והשפעותיה על החברה

חינוך, חברה ומדינה2001מירה דרורעת למס, מס לעט - מכתבי אישים לרשויות המס
החינוך המשותף - שני צדדים למטבע - הורים ובוגרים 

חינוך, חברה ומדינה2003טובית שפיראיוצרים

חינוך, חברה ומדינה2005טל מרגליתאת לא נראית...! - התפתחות דימוי מספרנית למידענית

חינוך, חברה ומדינה2007שלמה בוטנרוסכין בגב - רקע, גורמים ומניעים לבגידה במולדת
חינוך, חברה ומדינה2007עדי גרינפלדצבע הכסף - שטרות ישראל בראי התקופה

Bank4Youחינוך, חברה ומדינה2011ענת בנבנישתי

הסטוריה1985שרה סובוביץחומה ומגדל - ימי בראשית של הישוב
הסטוריה1987נירה לרנרהרקע להתהוות תנועת ביל"ו

הסטוריה1987אלה גרוסיובל ה-50 לנמל ת"א
הסטוריה1987נינה רודיןמוזיאון החאן בחדרה

הסטוריה1987עליזה מיכאליפתחיה לבטוב - מורה עממי בהרצליה
הסטוריה1989דפנה קריבחדרה בבנינה - המאבק על ההשארות 1896-1907

הסטוריה1989צבי זהבימחלום נעורים לחזון חברתי - קיבוץ פלמחים
הסטוריה1989נעמי הוכברגעיר היהלום - אמסטרדם: מורשת בת 400 שנה
הסטוריה1989בתיה כרמיאלת"א בתצלומים - העשור הראשון 1909-1918



עבודות הגמר של בוגרי לימודי תעודה במוזיאולוגיה

שדה המחקרשנהשם הכותבשם העבודה: נושא המחקר
המהפכה הצרפתית והשלכותיה על האמנסיפציה של 

הסטוריה1990ליאורה שנייהדות אירופה

מפגשים - תרבות עבודת השדה של הערבים תושבי 
הסטוריה1991אבנר גליליהארץ, עם תרבות המתיישבים החלוצים

מפלגת "פועלי ציון" בת"ק העלייה השניה 1905-1919 - 
הסטוריה1991אפי ז'יטלניאידיאולוגיה ומציאות

תורתם אומנותם - אמצעי הקיום של יהודי צפת בשלהי 
הסטוריה1991רבקה אמבוןהמאה ה - 19 וראשית המאה ה-20

נופי טבריה והכנרת - בציורים, צילומים ובאמר של 
"נוסעים לארץ הקודש" במאה הי"ט ומראות ראשונים מן 

המאה ה-20
הסטוריה1992צבי סחייק

הסטוריה1995נירית שלוהמסע לירושלים - בנתיב עולי הרגל לי-ם לאורך הדורות

הפרדס של חנה - הביטוי החזותי של סמלים המתפתחים 
הסטוריה1995דורית טלמוןבישוב בין 1927-1947

הסטוריה1995תמיר פלגזאב ז'בוטינסקי - איש הרוח
מסע בין עובדה לתיעוד - נפוליאון וסר סידני סמית 

הסטוריה1996איריס קריצמןבמפגש תרבויות בא"י

אידיאולוגיה מול מציאות - תיאור המעמדות בימי הביניים 
הסטוריה1997סיגל כהן-שייןבשיאם באיורי כתבי היד

הסטוריה1997ורד עוזרגלגולו של שם - מ"עיר שלום" ל"רמת השרון"
מגטו לאמנסיפציה - הישוב היהודי בחבל פיימונט 1679-

הסטוריה1997ג'ויה שטולמן1880

שבת אחים גם יחד - הצצה אל היצירה התרבותית 
הסטוריה1999חגי בייןבהתיישבות השיתופית

הסטוריה1999יעל שטראוסשלוש פנים לזכרון - נפילת הרובע היהודי בי-ם בתש"ח

הסטוריה1999יוני ציןתל-עמל - ראשונה לחומה ומגדל



עבודות הגמר של בוגרי לימודי תעודה במוזיאולוגיה

שדה המחקרשנהשם הכותבשם העבודה: נושא המחקר
הסטוריה2001עליזה וורםאברהם שפירא - זקן השומרים

אנחנו מגש הכסף - עולים חדשים במלחמת העצמאות - 
הסטוריה2001זאב לכישמיתוסים ואמיתות

הסטוריה2003אילן לנצ'ינסקימצדה - סיפור של גבורה
קום התגייס - כרזות תעמולת הגיוס לצבא הבריטי 

הסטוריה2003טלי שילובמלחמת העולם השנייה בא"י

הסטוריה2003בנימין הספלרכבת העמק - בין מיתוס ומציאות
לכל חורבה יש הסטוריה של ממלכה - בית המכס, טיילת 

הסטוריה2005אהובה פישמןהחאן באתר "גשר הישנה"

הסטוריה2005רחל יליןשמלת השבת השחורה - קיבוץ יגור 29.6.1946
הסטוריה2007גלית מנעמקדש במדבר - בצלאל: סוף מעשה במחשבה תחילה
עדות ממקור ראשון סיפורה של מושבה בחזית ראשון 
לציון במלחמת השחרור: התמודדות, שותפות ונשיאה 

בעול.
הסטוריה2009רפאל גלנטה

הרי את מקודשת לי ולמשק שותפות חיים קולקטיבית 
הסטוריה2009דרורה פסטרנקכיסוד שעיצב את הזהות של הנשים בקיבוץ

הסטוריה2009אורה פיקלבעצב תלדי - הריון ולידה בישוב הישן בירושלים
"גנרל בשערי ירושלים": הנצחת מעמד הכיבוש הבריטי 

הסטוריה2011יורם תמירשל ירושלים במחלמת העולם הראשונה

"לגדור גדר ולעמוד בפרץ" - התמודדות היהדות החרדית 
הסטוריה2011נטלי מנדלבאוםבפולין עם רוחות הזמן בין השנים 1914-1880

הסטוריה2011צבי אלוניירושלים בתש"ח: המצור, היישוב והדואר
"קפריסין היא גם כן ארץ ישראל" - מחנות המעצר 

הסטוריה2011יונת רוטביין-מרלאבקפריסין מאוגוסט 1946 עד פברואר 1949

סיפורי בגדים - יצוג ומציאות בבגד של המאה התשע-
אופנה2002טל צור (זיטמן)עשרה
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