
 שפה ואוריינותתחום הוועדה ל

 

 

 

 
 

 

 

 יום עיון בנושא 
 

 

 
 , מכון מופ"ת, תל אביב10:00 – 03:80, 21.2.12, בשבט תשע"ביום שלישי, כ"ח 

 
 
 
 

 
 חוברת חומרי רקע

 
 
 
 
 
 

 תוכן עניינים
 

 עמוד נושא

 1 תכנית יום העיון

 2 תקצירי הרצאות 

 4 שולחנות העגוליםהדיון בנושאי ם של תקצירי

 8 החיים של המרצים והמנחיםתקצירי קורות 

 
 

 
 
 

 היזמה למחקר יישומי בחינוך האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 

 התערבויות חינוכיות:

 מניסוי למדיניות



1 
 

 תכנית יום העיון
 
 
 

 , מכון מופ"ת, תל אביב10:00 – 03:80, 21.2.12, יום שלישי, כ"ח בשבט תשע"ב
 
 

 והרשמה התכנסות 00:00 – 03:80

 פרץ, אוניברסיטת חיפה-פרופ' מרים בן -יו"ר : מושב ראשון 00:00 – 00:00

00:00 – 10:11 Prof. Robert Slavin, Director of the Center for Research and Reform in Education at 

Johns Hopkins University, Chairman of the Success for All Foundation 

Scaling Up Proven Programs: Why and How 
 ההרצאה באנגלית

 בירושלים, יו"ר הוועדה לשפה ואוריינות פרופ' עלית אולשטיין, האוניברסיטה העברית 11:00 – 10:11
 להצלחה בהתערבות חינוכית גישה הוליסטית: נתיב

 הפסקה 00:80 – 00:00

  פרופ' גד יאיר, האוניברסיטה העברית בירושלים -יו"ר : מושב שני 08:00 – 00:80

 ד"ר יאיר ברזון, אוניברסיטת חיפה 12:00 – 11:10
תהליכי שינוי: ממצאים ראשונים ממחקר אורך הבוחן את משקל מנהל בית הספר בהובלת 

 רפורמת אופק חדש

 שנתי, ברנקו וייס בית שמש -עליזה בלוך, מנהלת התיכון השש 12:10 – 12:00
 מי צריך שינוי ולמה הוא טוב?

 גנית ויינשטיין, מנהלת גף ניסויים ויזמּות, משרד החינוך 11:00 – 12:10
 לקידום חדשנות חינוכית מערכתית מעלה"-ייזום ניסויים "מטה

 הפסקת צהריים 00:00 – 08:00

 דיונים מקבילים במתכונת של שולחנות עגולים :מושב שלישי 01:01 – 00:00

 פרץ-מחזור החיים של התערבות. מנחה: פרופ' מרים בן 

 המורה: נקודת הפתיחה או נקודת הסיום בהתערבות? מנחה: פרופ' משה ישראלאשוילי 

  המחאה משנה משהו בחינוך? קולות מהשטח. מנחה: פרופ' גד יאירהאם 

 הערכת תכניות התערבות לשם קבלת החלטות אסטרטגיות. מנחה: ד"ר רחל זורמן 

 פעילויות חינוכיות בלתי פורמליות: התערבויות מקומיות והפצתן הרחבה . 
 מנחה: פרופ' יובל דרור

 ים בישראל מלהוביל את בתי מה באמת חוסם את מנהלי התיכונ – קירות שקופים
  מנחה: ד"ר גיל פרג הספר להצלחה?

 מה עובד בחינוך? מנחה: פרופ' זמירה מברך 

  מהמעטים המובחרים אל ההמונים: סוגיות במעבר מניסוי מצומצם להטמעה רחבה של
 . מנחה: פרופ' יואב יאירטכנולוגיות למידה

 

 הפסקה 01:01 – 01:01

 פרופ' משה ישראלאשוילי, אוניברסיטת תל אביב –יו"ר  :מושב רביעי 00:00 – 01:01

 בהשתתפות מנחי השולחנות העגולים.  שיח מסכם-רב

 

  

 מניסוי למדיניות  התערבויות חינוכיות:
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 תקצירי הרצאות
 

Robert E. Slavin, Johns Hopkins University, Success for All Foundation 

Scaling Up Proven Programs: Why and How 

 In order to bring about significant and cost-effective improvements in student 

learning in whole systems of schools, it is important to identify effective programs, 

practices, and materials, and then scale them up broadly.  This is the way fields such 

as medicine, agriculture, and technology have advanced, and education must embrace 

the same dynamic.  But how can this be done? 

 This presentation discusses the why and the how of scaling up proven 

programs in education.  First, it discusses how promising programs need to be 

evaluated to ensure that they are worth scaling.  Then it discusses how complete 

programs requiring extensive professional development and coaching can be scaled 

up to serve many schools.  Finally, the presentation discusses policy issues that need 

to be addressed in order to foster all parts of the development/evaluation/scale-up 

process, and why these elements need to be addressed in a coordinated way. 

 

 האוניברסיטה העברית בירושליםפרופ' עלית אולשטיין, 

 נוכיתגישה הוליסטית: נתיב להצלחה בהתערבות חי

בחינוך הנחה בסיסית ששינוי הוא דבר טוב ופירושו "שיפור". שיפור בחינוך מתייחס בדרך כלל  יש

ביעד  פעמיםלשנויים במערכת המביאים לידי הישגים טובים יותר. תהליך התערבות מתמקד ל

ספציפי ומוגדר מבלי להתחשב יתר על המידה בגורמים סביבתיים, תרבותיים או אישיותיים. 

ה ההוליסטית מנסה לחבר ליעד המרכזי את מרב הגורמים האחרים העלולים ליצור חסמים הגיש

מנסה לגייס את בעלי העניין העיקריים, את מאפייני הסביבה והתרבות ואת  יאלתהליך. ה

 הצלחה.שיוביל להדמויות הבולטות במערכת להיות שותפים לתהליך 

טית והפעלה של גישה זו בהקשרים שונים. ההרצאה תנסה להציג מספר עקרונות של גישה הוליס

ובין  ביישוב שלם שמדוברן יבמושג הוליסטי אנו תופסים את מושא ההתערבות כדבר שלם, ב

ברובע אחד בעיר גדולה, בבית ספר אחד או בכיתה אחת. הדוגמאות יובאו מהתערבויות  שמדובר

 שונות בישראל ובאוסטרליה.
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 , אוניברסיטת חיפההפקולטה לחינוךד"ר יאיר ברזון, 

ממצאים ראשונים ממחקר אורך הבוחן את  משקל מנהל בית הספר בהובלת תהליכי שינוי:

 רמת "אופק חדש"ורפ

בו נבחנה השפעת מנהלי בתי שבהרצאה זו אציג תוצאות ראשוניות של מחקר אורך בן ארבע שנים 

יושמה הרפורמה בשנת ספר על עמדות מורים והישגי תלמידים תוך השוואה בין בתי ספר שבהם 

2002-8 (n=116ו ) בין( בתי ספרn=101 שבהם החל יישום הרפורמה מאוחר יותר. במחקר )

, בשני גלים של איסוף נתונים משני מקורות שונים ,מורים 1128-מנהלי בתי הספר ו 212השתתפו 

 ,ותאישי  :מאפיינים של מנהלים תשהמרווח ביניהם היה לפחות שנה. המחקר בחן סדר גלים

. וכיוצא באלהמנהיגות  כישורימערכת ערכים, כישורים אסטרטגיים, קוגניטיביים, ובינאישיים, 

תפישתם את מוכנות בית הספר על מוכנות המורים לשינוי, על מאפיינים אלו של נבחנו השלכות 

י הם שתאוריות ומחקרים קודמים בתחום הניהול מצאו כתהליכים אחרים נבחנו כן  .לשינוי

נמדדו תוצאות כגון מחויבות  על אלה הצלחת ארגונים. בנוסף לביןהשפעות מנהלים  בין יםמתווכ

משתנים של המורים ושביעות רצונם מן העבודה. מטרת המחקר המרכזית תהיה לבחון השפעות 

  עדיין אינם בידינו. ונתונים אל ולםא ,על הישגי תלמידים אלו

השפעה על תהליכי יש לריות ומחקריות הגורסות כי למנהלים ויש לציין כי למרות תפישות פופ

 ,מאפייני מנהלים על הצלחת שינוי של לא נערכו כמעט מחקרים כמותניים שבחנו השלכות ,שינוי

. בהרצאתי אדון גם ברציונל מגווניםעל מקורות  תבססוהשובמיוחד לא נערכו מחקרי אורך 

גונים מתוך מסגרת תאורטית הגורסת כי מנהלים על ארשיש ל ההשפעטענת ה לשהתאורטי 

 ארגונים הם שיקוף של המנהלים שלהם.

 

 מנהלת תיכון שש שנתי, ברנקו וייס בית שמשעליזה בלוך, 

 מי צריך שינוי ולמה הוא טוב?

נבדוק  נוי.יהיתרונות של שמירת שגרה ויציבות מול הצורך בחדשנות ובשבהרצאה זו אציג את 

נראה באלו  צמתים כדאי וראוי  .ומה צריך לעשות כדי ששינוי יצליח כיצד מחליטים לעשות שינוי

המורה, התלמיד,  – נבדוק מי מעוניין בשינוי. שהתהליך יצליח לכךלעשות שינוי ומה התנאים 

האם . משרת ה השינוימי מכל אלונשאל את  –ההורה, הגוף המתערב או משרד החינוךהמנהל, 

האם צריך  מעכבת? מהי התערבות רצויה? – חשובה או להפךאוטונומיה של מוביל השינוי היא 

 שינוי ממקום של הצלחה? האם שינוי הוא אילוץ או כלי ניהולי?יזום ל מוטב לחכות למשבר או

טוב? מה קורה בארגון בזמן השינוי? האם יש שלב שבו מסתיים תהליך  השינויאיך בודקים אם 

 שינוי? 

דוגמאות שונות ב סתייענ נקודת מבט של המנהל בשטח.על שאלות אלו ואחרות ננסה לענות מ

מיפוי שעשה תהליך שינוי שהוביל צוות אסטרטגי פנימי מתוך הצוות ל , דוגמאותתוך בית הספרמ

. נבחן את ההשלכות של התהליך הן כלפי פנים והן כלפי חוץ של הצרכים בבית הספר מעמיק

 מחוץ לבית הספר.  מקורןונשווה לתכניות התערבות ש
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 מנהלת גף ניסויים ויזמות במשרד החינוךגנית ויינשטיין, 

 מעלה" לקידום חדשנות חינוכית מערכתית-ייזום ניסויים "מטה

שנים בפיתוח ניסויים ובייזום של  11 -גף ניסויים ויזמּות במשרד החינוך עוסק מאז הקמתו לפני כ

חדשנות חינוכית "מלמטה למעלה": באמצעות מנהלים ומוסדות חינוך )מגני ילדים ועד 

על  –מטרת הגף לעודד יזמות וניסויים, במגמה להופכם לנחלת הכלל במערכת החינוך  מכללות(. 

עם השנים פיתח הגף מתודולוגיה   ארגוניות ראויות.-ח הידע למודלים ולגישות פדגוגיותידי פיתו

לקידום ניסויים במוסדות חינוך, ולאחרונה גם ברשויות,   –: מחקר, פיתוח והפצה מפ"ה –סדורה 

ולהפיכת הידע הנובע מהם למודלים חינוכיים ראויים להפצה ולהטמעה. בהרצאה אתאר את 

אמשיך בתיאור מספר סוגיות מהותיות במעבר מניסוי   מערך גף ניסויים ואת מתודולוגיית מפ"ה.

למעבר כזה: מגישות פדגוגיות  ת למדיניּות ואמחיש אותן בעזרת דוגמאותשל התערבויות חינוכיו

משרד, ועד מדיניות חינוך הפעולה של גורמי ה פוסיודרכי פעולה, דרך שילוב יישומים כחלק מד

כדרכו של הגף ובהתאם  –מנהלים ואנשים מובילים גם ישתתפו  ארצית. בהרצאההברמה 

 ם של העוסקים בחינוך בשטח.לתפיסתו שהידע הוא נחלת הכלל ונחלת

 

  



1 
 

 בשולחנות העגוליםהדיון  ם של נושאיתקצירי
 

 מחזור החיים של התערבות חינוכית

 פרץ-מנחה: פרופ' מרים בן

גורמים שונים משפיעים על אורך חייהן של התערבויות חינוכיות. בשולחן זה ננסה לברר מהם 

? זמן יכולות להתקיים לאורך בחינוך רפורמות הגורמים האלה ולדון בהם, ומתוך כך לבחון האם

 במהלך הדיון נעלה בין היתר את השאלות הבאות:

 לגורלן של התערבויות? אשרמהן הציפיות ב .1

 התערבויות?הקשר של האם ניתן להשתמש במטפורה של "מחזור חיים" גם ב .2

 "חייהן של התערבויות"?  מהם הגורמים המרכזיים המשפיעים על .1

 

 

 הפתיחה או נקודת הסיום בהתערבות?המורה: נקודת 

 מנחה: פרופ' משה ישראלאשוילי 

בדומה להתערבויות אחרות, התערבויות בחינוך יכולות לחלחל מלמעלה למטה או מלמטה 

, אין ספק שלמורים תפקיד קריטי בהצלחה של כל התערבות בחינוך. ואם כךכך אם למעלה. 

ים את המורה במקום כה קריטי בהתערבויות נדון בגורמים המציבזו של שולחן עגול במסגרת 

במסגרתם פועל המורה ומה משמעות העניין למקומו שבחינוך, נברר מה סבך הכוחות והאילוצים 

ביצירה או בהטמעה של שינויים בחינוך, ונשקול את ההסתברות ליצירת מתווה של המורה 

מה  ?האם קיים מתווה כזה :אופטימלי של שותפות מורה בהקשר של התערבויות חינוכיות

 מאפייניו ? האם הוא רצוי? 

 דונו סביב השולחן:ידוגמאות לשאלות שי

 תה ?יבכאו  מה גבולות ההכרה והמודעות של מורים לצורך בשינוי בבית הספר .1

 תתו ?ימה הכוחות המעודדים או מגבילים רצון של מורה ליזום או לאמץ שינוי בכ .2

להפוך אותם לשותפים פעילים או תורמים  האם ההכשרה של מורים מספיקה כדי .1
 ליצירת שינויים במסגרות חינוכיות ?

 ( נכון להתחיל התערבות כלשהי בלי לערב מורים ?-בהן )לאשהאם יש נסיבות ודרכים  .4

או שהוא נמצא  של ההתערבות בחינוך הסיום   או האם המורה נמצא בנקודת הפתיחה .1
 לכל אורכה?בה 

 ראות את "המורה כחוקר"?מה ניתן ללמוד מהניסיון ל .6

מעורבות חיובית של מורים בתהליך ההפעלה או המיסוד  ורהאם יש דרך אופטימלית ליצ .2
 של התערבות במערכת החינוכית? 

תכן שהפעלה של מתווה אופטימלי באופן גורף תוביל לתוצאות הפוכות ממה יהאם י .8
 ? מתי?מדועשמקווים? 
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 טחה משנה משהו בחינוך? קולות מהשהאם המחא

 מנחה: פרופ' גדי יאיר 

. המחאה "ח' זה חינוך"אלא גם בזכות ה "יתב' זה ב  "מחאת הקוטג' וכהקיץ האחרון ייזכר לא רק 

רתמה אליה מנהיגות חינוכית צעירה, כזו שהניפה מספר רב של דגלים. חלק מן הדגלים הללו כבר 

דונים במרץ בימים אלו יחלקם נ ,למשל 1-4חוק חינוך חובה לגילאי  –ידי הממשלה  נישאים על

חלק מהם עדיין בשלבי מאבק  , ובנושא של העסקה פוגענית של מורים , למשלשל שביתה 

מוקדמים. בשולחן עגול זה נבקש ללמוד על המחאה החינוכית של הקיץ האחרון ועל הירתמותן 

הדמוקרטיה רפורמות חינוכיות שונות. נבקש לשמוע על הביצוע של של עמותות שונות למאמץ 

החינוכית, על מאמצי השולחנות העגולים ביישובים השונים ועל החזון המוביל את המחאה 

 בחודשים שאחרי שיאה.

 

  הערכת תכניות התערבות לשם קבלת החלטות אסטרטגיות

 מנחה: ד"ר רחל זורמן

בשולחן זה נדון בהערכת התערבויות ותרומתה לקבלת החלטות אסטרטגיות בחינוך. ברצוננו 

להעלות לדיון הדוברים והקהל בשולחן הזה כמה שאלות מרכזיות ולבחון אותן מנקודות המבט 

 של מעריכים ומקבלי החלטות: 

 בקבלת  כדי שיסייעובשלבים שונים של תכניות התערבות  ספקאיזה מידע הערכתי צריך ל .1

 החלטות אסטרטגיות?

 אילו גישות הערכה ראוי לאמץ כדי לשרת מקבלי החלטות? .2

 מהם מאפייני הדיאלוג האפקטיבי בין המעריך לבין מקבלי ההחלטות? .1

 

What Works in Education?  

Moderator: Prof. Zemira Mevarech 

הניסיון להגביר את תרומתו של הידע המחקרי לעשייה החינוכית הולך וצובר תאוצה באמצעות 

יזמות שונות שאוספות ידע מבוסס על יעילותן של פרקטיקות והתערבויות שונות בחינוך )דוגמת 

What Works Clearinghouse  בארה"ב, אוThe Campbell Collaboration בשולחן זה נדון .)

ברציונל שלהם, בתועלת ובמגבלות,  –ים שקשורים בהקמתם של מאגרי ידע כאלה בהיבטים שונ

 וכן בהיבטים המעשיים של בניית ידע ומאגר משווה.

  שאלות מרכזיות לדיון:

 האם ניתן להכליל ממערכת חינוך אחת לאחרת? .1

 ?'האם יש מקום להתייחס לאוכלוסיות שונות, שכבות גיל, מגדר וכו .2

 ה בין תחומי הלימוד?בחנההאם צריך לעשות  .1
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מה תרומתם של המורים, המנהלים, ומבנה מערכת החינוך לאפקטיביות של שיטות  .4

 הוראה?ה

 ?תלמיד ותכונותיוהרקע  באותו אופן: מה תרומתם של .1

 רעשים" הרלוונטיים וכיצד ניתן לפקח עליהם בדיון בסוגיה זו?"מהם ה .6

 

  בישראל מלהוביל את בתי הספר להצלחה?מה באמת חוסם את מנהלי התיכונים  -קירות שקופים

 מנחה: ד"ר גיל פרג

ספר הבשיח הציבורי מתקיים דיון ער בדבר הסיבות השונות לאי הצלחתם של חלק מבתי 

, תיכוניים בישראל במישורים השונים. לצד הסיבות הידועות, קיימים חסמים נוספיםה

מתפקדים הם ולמעשה אין מדברים עליהם  אולםהמשותפים לכל בתי הספר התיכוניים בישראל, 

כמעין 'קירות שקופים'. סביב השולחן העגול נבקש לדון במניעות הללו, לנסות ולפרש את קשר 

 .שהן מזמנותסביבן ולדון בדרכים לפיצוח האתגרים הכולל השתיקה 

 

 פעילויות חינוכיות בלתי פורמליות: התערבויות מקומיות והפצתן הרחבה

 בל דרורמנחה: פרופ' יו

פורמליות  שוו סוגים שונים של התערבויות בלתיופורמלי יוצגו וי בשולחן העגול הבלתי

)המשולבות במוסדות חינוך פורמליים( ושל דרכי הפצתן: משלחות בני הנוער לפולין ו"מסע 

תכנית "שילוב  ;ספריים מקומיים ועברו למתכונת של מיקור חוץ-שהחלו כניסיונות בית ,ישראלי"

תכנית ארצית של תנועת הצופים ,שהתפתחה במשך עשר שנים לצמי"ד" )צרכים מיוחדים(צופי 

מגויסים לתנועה באמצעות קשר עם מוסדות חינוך מיוחד ה 21-10חניכים בגילאי  1,100-ובה כ

מסוגים שונים; החממות הממוחשבות שהחלו דרכן במוסד החינוכי של הקיבוץ הארצי "מבואות 

לורנס קוהלברג  תווהל"קהילה צודקת", התכנית העולמית שה בדיון וינה, שתושו1022-עירון" ב

בהשראת חברת הנעורים האינטגרטיבית "פינת אנה פרנק" בקיבוץ סאסא בשנות השבעים 

גמאות נוספות, יצוינו משתנים המאפשרים ציגו המשתתפים דווהשמונים. ב"שולחן עגול" זה י

רמליות בפרט, יובלט מקומן של שאלות ה"איך" הפצה מוצלחת של התערבויות בכלל ובלתי פו

 הנוגעתאר תרומת ההיסטוריה של החינוך לקביעת מדיניות עכשווית ועתידית בהקשר זה ותּו

 הפצתן.להתערבויות מוצלחות ול

 

 של רחבה להטמעה מצומצם מניסוי במעבר סוגיות: ההמונים אל המובחרים מהמעטים

  למידה טכנולוגיות

 יאירמנחה: פרופ' יואב 

 בקבוצות קטנות ובצורה מבוקרת ביצועהפרקטיקה מקובלת לבחינת התערבות חינוכית היא 

תחילה. הדבר בולט עוד יותר כאשר מדובר בהכנסת טכנולוגיות למידה ובבחינת השפעתן על 

מרצים שאינם נרתעים וה מוצאים את המורים  תהליכים לימודיים בכיתה ומחוצה לה. בדרך כלל

 Early-ושיש להם סקרנות ופתיחות לשיטות הוראה חדישות )מתנדבים אלה הם המטכנולוגיה 
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Adopters ( וט"חלוץ )ה"פיילבמודל של רוג'רס(. בתהליך זה קיים קושי מובנה: אוכלוסיית שלב ה

 ניסוי החלוץה ניכרת מהאוכלוסיה הכללית, והלקחים שנלמדים ממידלהיות שונה ב לולהע

גדול. מטרת הדיון היא לבחון כיצד התערבות חינוכית  קנה מידהים להיות בלתיישימים בלולע

לשימוש  שלב החלוץבמעבר משולדון בנקודות החשובות  ,טכנולוגיה צריכה להיבחן-מבוססת

 בקנה מידה נרחב.
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פרופסור )אמריטוס( לחינוך לשוני בבית הספר לחינוך ולשעבר ראש היא עלית אולשטיין, 

הקתדרה בחקר החינוך על שם לואי וַאן וולנס באוניברסיטה העברית בירושלים, שבה עבדה מאז 

הייתה  1002-1000. קודם לכן לימדה למעלה מעשרים שנה באוניברסיטת תל אביב, ובשנים 1002

לשוניות, -חקרה העיקריים הם רכישת שפה שנייה, דודיקן בית הספר לחינוך שם. תחומי מ

אולשטיין היא חוקרת ראשית במכון לחקר הטיפוח פרופ'  חיקה לשונית והוראת הקריאה.ש  

 .בחינוך באוניברסיטה העברית ובמסגרת זו הייתה אחראית על מספר התערבויות חינוכיות

חלק )שובים יי ארבעהב היא עמדה בראש צוות ההתערבות 00-במחצית השנייה של שנות ה

בתי ספר  שישהבראש צוות התערבות בו  (היישובים שנערך בשלושים מהפרויקט ההוליסטי

מרכזי למידה במתמטיקה ובאנגלית  את הקמתם שלהובילה  . פרופ' אולשטייןבמזרח ירושלים

עשרה מרכזי למידה באנגלית בבתי  בשמונה יישובים בצפון ובדרום, ולאחרונה את הקמתם של

 2001מאז ש ,צוות התערבות מישראל ספר תיכוניים בישראל, בתמיכת קרן קלור. כן עמדה בראש

פרופ' אולשטיין   שבהם לומדים ילדים אבוריג'ינים.אוריינות בבתי ספר  באוסטרליה לטיפוח עלופ

  .2008היא יו"ר הוועדה לתחום שפה ואוריינות מאז 

 . 1020יטת קליפורניה )ארצות הברית(, בעלת תואר שלישי בבלשנות שימושית מאוניברס

אמריטוס בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. תחומי מחקרה  סורפרופ היא פרץ -מרים בן

העיקריים הם תכנון לימודים, הכשרת מורים, התפתחות מקצועית של מורים, עיצוב מדיניות 

ספרים רבים   חינוך וחינוך יהודי. פרסמה מאמרים רבים ופרקים בספרים וכן כתבה וערכה

לחינוך  ת הספרלהוראה וכראש ביהנה כראש החוג יכפרץ -פרופ' בן. המחקר תחומיב

של אוניברסיטת  יסדה את המרכז לחינוך יהודי בישראל ובתפוצותהיא   באוניברסיטת חיפה.

עמדה בראש ועדות שמונו   חי. הנה כנשיאת מכללת תליכ . כן שנים עשרועמדה בראשו חיפה, 

 ,החומש למגזר הערביעדה להכנת תכנית ועדה לרפורמה בבחינות בגרות, הווהו –בידי שרי חינוך 

 אוניברסיטאות רבותאורח ב-שימשה פרופסור . ועוד ועדה לבדיקת הכשרת מורים בישראלוה

ית לחקר נאות הוקרה מטעם תחום תכנון לימודים באגודה האמריקזכתה ב 1002בשנת   .בחו"ל

 National Academy of Education (NAEd)-לכחברה צורפה   2010, ובשנת AERA)החינוך )

  ארצות הברית.ב

  .(2006תשס"ו ) פרץ היא כלת פרס ישראל בחקר החינוך לשנת-פרופ' בן

 1000 -1001וייס, בית שמש. בשנים -שנתי ברנקו-היא מנהלת בית הספר התיכון השש עליזה בלוך

על ניהול המשלחות  שארשם היתה אחראית בין ה ,שימשה מורה בבית הספר גבעת גונן בירושלים

קודם לכן מילאה תפקידים שונים בתנועת בני עקיבא ובמסגרת זו היתה אחראית לפולין. 

יונה בבית ספר בעיר בית קימה חטיבה עלה 1000להקמתם של מאה סניפים לנוער עולה. בשנת 

הובילה תהליך מיזוג של שני בתי ספר לתיכון  2002בשנת שמש וניהלה אותה במשך כשלוש שנים. 

חרונות עסקה גם בליווי של כל מנהלי בתי הספר החדשים במחוז . בשנים האבעיר שנתי-השש

 ברנקו וייס. רשתהיא מלווה גם את מנהלי בתי הספר של  2010משרד החינוך, ומאז של ירושלים 

 בעלת תעודת הוראה ותואר שני בלימודי ארץ ישראל מאוניברסיטת בר אילן.

ראש המגמה לניהול מערכות עומד בינוך ומרצה בכיר בחוג למנהיגות ומדיניות בחהוא  יאיר ברזון

במכון הפוליטכני של  חבר סגלהיה ד"ר ברזון   חינוך בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. בעבר 

באוניברסיטת נורת'ווסטרן.  'קלוג'אורח בבית הספר למינהל עסקים מרצה אוניברסיטת ניו יורק ו

בהשלכות  ומתמקדיםט, עוסקים במנהיגות מחקריו, שנערכו בארגונים בכלל ובארגוני חינוך בפר
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.  כן עוסקים ועוד לשינוי אישיות וערכים, תגובות עובדים: אישיים בין מנהלים-ןהבדלים בישל 

למידה  – תהליכים אסטרטגיים בארגוניםלבין מחקריו בקשרים בין סגנון המנהיגות של מנהלים 

 . למשל ארגונית ושינוי

, ת המדינה של ניו יורק בבינגהמטוןלחקר מנהיגות באוניברסיטבניהול מהמרכז  שלישיבעל תואר 

1000.     

היה ראש בית הספר לחינוך של  2010-2006הוא פרופסור לתולדות החינוך, ובשנים  יובל דרור

עמד בראש 'אורנים', בית הספר לחינוך של התנועה  1002-1000אביב. בשנים -אוניברסיטת תל

כיהן כראש המחלקה לחינוך של החטיבה  1001עד  1081-הקיבוצית ואוניברסיטת חיפה, ומ

חיפה( ב'אורנים'. במוקד מחקרו ופרסומיו עומדים תולדות החינוך  האוניברסיטאית )אוניברסיטת

העברי בארץ ישראל ובמדינת ישראל ומדיניות חינוכית עכשווית, החינוך הקיבוצי, החינוך הבלתי 

פורמלי והחינוך הפרוגרסיבי. פרופ' דרור הוא מופקד הקתדרה לחינוך יהודי ויו"ר הוועדה 

י בישראל ובגולה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, המדעית של הארכיון לחינוך יהוד

אוניברסיטאי לתולדות החינוך היהודי "דור לדור" ומכהן כמזכיר -הוא עורכו של כתב העת הבין

 האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך. 

 .1081בעל תואר שלישי בחינוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 

 תי ספרעדה לבוהו שבת ראשת, יוגף ניסויים ויזמּושל מנהלת הומקימה ה, גנית ויינשטיין

 אזוריים ואזורי בחירה מבוקרת.-ייחודיים על

היא המנהלת הכללית של מכון הנרייטה סאלד וחוקרת בכירה בו. ד"ר זורמן הייתה  רחל זורמן

, חוזה בארה"ב-מרצה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת סטנפורד בארה"ב, באוניברסיטת סן

באוניברסיטת תל אביב, ובמכללת לוינסקי. כן שימשה יועצת אקדמית לאגף לתלמידים מחוננים 

ומצטיינים במשרד החינוך. תחומי המחקר וההתמחות האקדמית שלה הם: הערכת תכניות 

הערכה, איתור וטיפוח של תלמידים -בתחום החינוך והחברה, פיתוח גישה להוראה מושתתת

 כלכלי שונה.-כלוסיות מרקע חברתימחוננים ומצטיינים באו

 . 1081בעלת תואר שלישי בחינוך מיוחד מאוניברסיטת קולומביה )ארה"ב(, 

פרופסור לסוציולוגיה וחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. בעבר שימש המנהל  הוא גד יאיר

האקדמי של תכניות המוסמך בבית הספר לתלמידי חו"ל, וכיום הוא מכהן כמנהל המכון לחקר 

הטיפוח בחינוך באוניברסיטה העברית. פרופ' יאיר עומד בראש הקתדרה למחקר חינוכי ע"ש לואי 

שוויון חינוכי, וכן בֵתאוריה הסוציולוגית -וסקים בתחום של מוטיבציה ואיואן וולנס. מחקריו ע

בהקשרים תרבותיים. בשנים האחרונות התרחבו מחקריו לתחום של חוויות מפתח חינוכיות 

 הטווח על בוגרים. -והשפעותיהן ארוכות

 .1004בעל תואר שלישי בסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 

דיקן פיתוח וטכנולוגיות למידה וחבר במחלקה למדעי הטבע והחיים -סורפרופ אהו יואב יאיר

יקה של אטמוספרות פלנטריות, זתחומי המחקר העיקריים שלו הם פי באוניברסיטה הפתוחה.

מטאורים. בנוסף וחלוף באטמוספרה העליונה -סופות ברקים והשפעותיהן, תופעות זוהרות בנות

פרופ' יאיר הוא את הטמעתן בהשכלה הגבוהה. , במיוחד למידה טכנולוגיותפרופ' יאיר  חוקר 

ויזואליזציות -עבד בפיתוח לומדות מדעיות ו, ובמסגרת זו חלק מצוות הוראת המדעים במטח
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חומרי מיזם שפתח מתקדמות. לאחרונה יזם והוביל את פרויקט פא"ר באוניברסיטה הפתוחה )

עוסק בדיגיטציה של ספרי לימוד  והוא ,(ציבור הרחבשימוש חופשי של הלימוד וספרים ל

  למחשבים ולפלטפורמות ניידות ובפיתוח ספר הלימוד העתידי.

 .1001אביב,  בעל תואר שלישי בגאופיזיקה ומדעים פלנטריים מאוניברסיטת תל

מגמה ב חבר בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב,-פרופסורהוא  משה ישראלאשוילי

-תחומי המחקר העיקריים שלו הם תכניות מניעה וחיסון, תהליכי הסתגלות ואי .לייעוץ חינוכי

מסגרת -חבר בוועדה לנושא "קשרי משפחה היה .ת בלחציםהסתגלות למערכות חדשות ועמידּו

משמש כיום יו"ר פרופ' ישראלאשוילי . זמה למחקר יישומי בחינוךהישהקימה  חינוך בגיל הרך"

ת מניעת השימוש בסמים ובאלכוהול ברשות הלאומית למלחמה הוועדה למיפוי ואישור תכניו

  .בסמים ואלכוהול

 .1000בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה חברתית מאוניברסיטת תל אביב, 

מתשע"א . פרופסור לחינוך וראש בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילןהיא  זמירה מברך

ית רקטור  בעבר כיהנה כסגנאילן.  דיקנית הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת ברמשמשת 

באוניברסיטת בר אילן, כמדענית ראשית במשרד החינוך וכראש בית הספר לחינוך באוניברסיטת 

בתחום המדעים בכלל ים ומתמקד ,קוגניטיביות-אשיטות הוראה מטב בר אילן. מחקריה עוסקים

מטעם  PISA 2000, 2006ומנהלת מחקר  חוקרת ראשית תהמברך הי 'רופפ מתמטיקה בפרט.הו

  ישראל.

 .1080)ארצות הברית(,  מאוניברסיטת שיקגושלישי במדידה והערכה, בעלת תואר 

כיהן כמנהל  2011-2004הוא מנכ"ל רשת בתי הספר דרכא מיסודה של קרן רש"י. בשנים  גיל פרג

כן ניהל את תיכון ל קודםגן. בתואר מנהל מצטיין מטעם העיר רמת במהלכן זכה , ותיכון בליך

בוגר תכניות המנהיגות וקסנר ואייזנהאואר, יו"ר ד"ר פרג הוא  אמי"ת באוניברסיטת בר אילן.

מועצת הבוגרים של תכנית אייזנהאואר וכיהן כיו"ר מועצת הבוגרים של תכנית וקסנר בישראל 

ד"ר  ספרית. -תבי למנהיגות   הישראלי  המכון ,ראשה'  'אבני  מכון  של  המנהל  הוועד  וכחבר

פרג מחזיק בתארים קודמים במשפטים, מינהל ציבורי ופילוסופיה יהודית, אך בהמשך דרכו 

  יסודיים בישראל.-האקדמית התמחה בפרקטיקות אפקטיביות לניהול איכותי של בתי ספר על

 (.ארה"ב)בוסטון  Northeasternבעל תואר שלישי בחינוך מאוניברסיטת 

 


