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 KEd-2020כינוס רשות המחקר וההערכה 

 , בניין מרכזי[203, ]אולם 2020בינואר  22 –יום רביעי כה' בטבת תש"ף 

 (פרקי אבות פרק ד משנה א) הלומד מכל אדם –איזהו חכם 

 

 KEd-2020 כינוססרטוני ה אלבום 

 

 תכנית:ה

 , נשיאת המכללהפרופסור לאה קוזמינסקי -ברכות  09:20-09:00

 ראש רשות המחקר וההערכה, מארק אפלבאוםפרופסור  -ברכות  09:30-:0209

 , עיריית ב"שסגנית ומ"מ ראש העיר, מחזיקת תיק החינוך, ד"ר חפצי זוהר, מציאות" "מנהיגות יוצרת  10:00-09:30

 

  11:15-10:00 סבב ראשון

-קידום השקעה אג'נטית והכוונה עצמית בבית הספר היסודי "תומר" בבאר שבע,  מודל שותפות אקדמיה 10:00-10:15

שבע[, -ויי "תומר" בארטוב ]מנהלת בית הספר הממלכתי ניס -, גב' אילנית ברשדה, מהתיאוריה לפרקטיקה

 קיי[ לחינוך ע"ש תה האקדמימכללהד"ר חיה קפלן ]המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית, 

 ה האקדמית לחינוךמכללה"ר אסתי גולדבלט ], דאתגרים של עובדות מקצועות הבריאות במסגרת חינוך 10:15-10:30

 אורות ישראל[

בקרב תלמידים עם מוטורית בשילוב האזנה למוזיקה לקידום הכתיבה הידנית -תכנית התערבות גרפו 10:30-10:45

 [תלפיותהמכללה האקדמית לחינוך צבי )הכהן(, גב' ליאת מרציאנו ]-, ד"ר שירלי הרלמידה ספציפיותהפרעות 

ד"ר ליאור סולומוביץ ]המכללה  ,נוכחות הוראתית בקהילת מעשה מתוקשבת סינכרונית רב תרבותית 10:45-11:00

 האקדמית לחינוך ע"ש קיי[

, ד"ר יעל ניאגו חינוך לאמנויות בגן הילדים בישראל בזיקה לתפיסת החינוך האסתטי של אליוט אייזנר 11:00-11:15

 [המכללות האקדמיות גורדון ושאנן]

  הפסקה 11:45-11:15

https://drive.google.com/file/d/14dB9V56ytyBJio9EmoOQC3vvQUT6BH_l/view
https://drive.google.com/file/d/1JQLc79X_XF2hEaV9-yXpjMNrhkTlJ1Br/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19xlziVl5phQCSRa8HXU0nAf27-XdALF8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19xlziVl5phQCSRa8HXU0nAf27-XdALF8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19xlziVl5phQCSRa8HXU0nAf27-XdALF8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hGQi_9tDZfLg_nbfbezB0x-5JHrC3DQ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hGQi_9tDZfLg_nbfbezB0x-5JHrC3DQ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e42qR59GjizVC1y41LMDaqL8TaEuc3HL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e42qR59GjizVC1y41LMDaqL8TaEuc3HL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bE9F6C7Fy5GfjU0swj3LUO8cv334L71O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bE9F6C7Fy5GfjU0swj3LUO8cv334L71O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPnH4tstJpkbL_1GQ_SCGbbG0FPt2M35/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPnH4tstJpkbL_1GQ_SCGbbG0FPt2M35/view?usp=sharing
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  13:15-11:45 סבב שני 

מנקודתן מבטן של גננות "הילכו שניהם יחדיו?": החינוך החברתי מיני  -העולם המצניע והעולם המדבר   11:45-12:00

 –[, ד"ר איריס מנור אוניברסיטת בר אילןתלפיות, לחינוך ת ה האקדמימכללהדיבון ]–, ד"ר מיכל שרייברחרדיות

 תלפיות[ לחינוך תה האקדמימכללהבנימיני ]אוניברסיטת חיפה, 

תרומת תכנית התערבות המשלבת הברקות מילים לשיפור יכולת הכתיב בקרב תלמידי כיתה ב' עם  12:00-12:15

 [תלפיותהמכללה האקדמית לחינוך ב' רותם פרל ]צבי )הכהן( וג-, ד"ר שירלי הרהפרעות למידה ספציפיות

אימוץ מדדי עושר לקסיקלי לעברית והערכת יעילותם לבדיקת התקדמות ברכישת עברית כשפה שנייה  12:15-12:30

 [וריון בנגב, אוניברסיטת בן גהמכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי] איהאב אבו רביעה, מר לערבית

עמרם , גב' עינב למידה מהצלחות ומכישלונות והאקלים הארגוני הבלתי פורמלי במועצת נוער רשותית 12:45-12:30

 [אוניברסיטת בר אילן] , פרופ' זהבית גרוסאשרוב

, שינוי תפיסות ועמדות באמצעות דיונים מקוונים בין לאומיים בפורמט דיבייט באמצעות משחק תפקידים 12:45-13:00

 [המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי] אוחיון שוקטיד"ר לירון 

, דרמטית-מאפייני שיח העמיתים בקרב ילדים בני שנתיים וחצי עד שלוש שנים, בעת משחק בפינה הסוציו 13:00-13:15

 גב' אריהלית בן צבי ]מכללת תלפיות[

  הפסקה 14:00-13:15

  15:45-14:00 סבב שלישי

 .מומחית לאסטרטגיית הגנה בסייברגב' יוליה כץ, , סטודנט, האקר ומה שביניהם 14:00-14:15

, "מנהיגות יוצאת לאור" ספר משותף של תלמידים עם לקויות ראיה וסטודנטיות מתכנית המצוינים רג"ב 14:15-14:30

 וישקרמן ]המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי[-ד"ר ורד יפלח

 ,תרומת תכנית התערבות המשלבת משחק אנלוגיות במחשב לשיפור יכולת הכתיב בקרב תלמידי כיתה ד' 14:30-14:45

 [תלפיותהמכללה האקדמית לחינוך ' חן נוריאל ], גבצבי )הכהן(-ד"ר שירלי הר

מנאר גב'  ,תפיסות של מורים למתמטיקה לגבי התנסותם במבחני בגרות פנימיים בתהליכי הערכה חלופית 14:45-15:00

 [לחינוךהמכללה האקדמית  - מכללת אורנים] אליק פלטניקד"ר עג'אוי, 

 ד"ר הילה כהן ]המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי[ ,הפרופיל הפסיכולוגי של היזם החברתי 15:00-15:15

גב'  ,תכנית התערבות לקריאת ספרים עם פעוטות בחברה הבדואית בנגב: שותפות בין האקדמיה לקהילה 15:15-15:30

]המכללה אלהואשלה וידה גב' ה, זמיריהודית אלחמאמדה, ד"ר גב' מרים אבו סעד, אמאל אלדינה, ד"ר סמר 

 האקדמית לחינוך ע"ש קיי[

 נעילת הכינוס  15:45-15:30

https://drive.google.com/file/d/1rM_bwnHTcmsBYc2OTggT0XyWQkbXnilN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rM_bwnHTcmsBYc2OTggT0XyWQkbXnilN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rM_bwnHTcmsBYc2OTggT0XyWQkbXnilN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tRKVSLufgA0goJqFqZ61-LvnPFDOaSnU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tRKVSLufgA0goJqFqZ61-LvnPFDOaSnU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tRKVSLufgA0goJqFqZ61-LvnPFDOaSnU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QhW7d3jYJI1rIEpmvCfKIQ4BLNTI8_l7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QhW7d3jYJI1rIEpmvCfKIQ4BLNTI8_l7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QhW7d3jYJI1rIEpmvCfKIQ4BLNTI8_l7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u65AemvwkVbFzNNT1p8mKWSD-ge06WI-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u65AemvwkVbFzNNT1p8mKWSD-ge06WI-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JPJ7VcnpKvIeJAWoFm90aSsq1_SFmnrA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JPJ7VcnpKvIeJAWoFm90aSsq1_SFmnrA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16QH83NkWihWbGUrz2y6Lrkll-kW1WwxI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wILYVwE4BzYyi1U_tS08Qhc0Sunr_QoK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wILYVwE4BzYyi1U_tS08Qhc0Sunr_QoK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ILwJo0TvGsCbOab6HerQCC_EtqNukYnI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ILwJo0TvGsCbOab6HerQCC_EtqNukYnI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1weh-mvMsyQqeajTqyFBkCqNNOaXgwOM4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1weh-mvMsyQqeajTqyFBkCqNNOaXgwOM4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jl-HUevbVXUENwqsEYn4jOacJR62tvM_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aRJwyChYuKWgu6pIDsJyrDGuWETEWTwF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aRJwyChYuKWgu6pIDsJyrDGuWETEWTwF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aRJwyChYuKWgu6pIDsJyrDGuWETEWTwF/view?usp=sharing

