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על אודות היזמה למחקר יישומי בחינוך:
היזמה מחזקת תרבות של שימוש בידע מדעי בתהליכי עיצוב מדיניות ובכך מקדמת את יכולותיה של מערכת
החינוך להתמודד עם אתגרים העומדים לפתחה ולשפר את הישגי החינוך בישראל.
הנחות יסוד:


הצבה של שאלות מחקר הנגזרות מסדר היום של מקבלי החלטות מעודדת חוקרי חינוך ליצור ידע מועיל
לעוסקים בחינוך ,תוך כדי שיתוף פעולה עם חוקרים מתחומי ידע אחרים.



מקבלי החלטות בתחום החינוך ,ממורים עד הנהלת משרד החינוך ,מפיקים תועלת ִמיֶדע מוסכם ,עדכני
ומבוקר ,ובו בזמן תורמים מניסיונם המקצועי להתפתחותו של ידע כזה.

היזמה פועלת באמצעות שלוש אסטרטגיות מרכזיות ,המחזקות זו את זו -
 .1הנעת השיח סביב סוגיות מהותיות באופן שמפגיש בין חוקרים ,מקבלי החלטות ואנשי עשייה.
 .2פיתוח ידע בתהליך מתמשך ,המשגתו ותרגומו לצורכיהם של מקבלי ההחלטות במערכת החינוך.
 .3התאמת הידע והפצתו לקהלים מגוונים בשדה החינוכי.
היזמה עוסקת בנושאים הנמצאים על סדר יומם של מקבלי החלטות באמצעות שלושה ערוצי פעילות:
 .1ועדות מומחים עוסקות באתגרים סבוכים – אלו הן סוגיות מהותיות המעסיקות את מערכת החינוך דרך
קבע ומעורבים בהן גורמים רבים הפועלים לעיתים בכיוונים מנוגדים .הוועדה מורכבת מכ 10-חוקרים
ממגוון דיסציפלינות ותפקידים ,העוסקים בהיבטים שונים של הנושא הנבחן .לאחר כשלושים חודשי
עבודה הוועדות מגישות דוח המציג תמונת מצב מורכבת ועדכנית של הנושא ,מסקנות והמלצות יישומיות.
 .2קבוצות עבודה מוקמות לשם גיבוש תוצר קונקרטי הנדרש לקביעת מדיניות או מימושה ,למשל מדד ,כלי
הערכה או יום עיון .קבוצות אלו משלבות אנשי מטה ושטח במשרד החינוך עם חוקרים המתמחים בנושא.
בתהליך הנמשך  8-15חודשים החוקרים מציגים נקודת מבט תאורטית וביסוס מחקרי התורמים לפיתוח
התוצר המבוקש ,ואנשי המטה והשטח מציגים את נקודת המבט היישומית ומציפים את האילוצים
הקיימים .מתוך תהליך הלמידה המשותף נבנה תוצר יישומי.
 .3מחקר תומך תכנון (מת"ת(  -בערוץ פעולה זה היזמה מתמודדת עם אתגר קונקרטי שקיימים בעניינו דרכי
פעולה וידע בארץ ובעולם .חוקר מטעם היזמה מנהל את תהליך הלמידה ,והתוצר הוא מסמך קצר ,המציג
התייחסות מחקרית לאתגר הנידון וסקירה השוואתית של הנעשה במדינות שונות בעולם .התוצר
המתקבל מאפשר למקבלי ההחלטות תכנון מבוסס מחקר וידע.
תולדות היזמה :היזמה הוקמה בשלהי שנת  – 2003מיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,
משרד החינוך ויד הנדיב .מתחילת שנת  2010פועלת היזמה כיחידה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
בקיץ תש"ע ( ) 2010הוסיפה הכנסת תיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,והסדירה את אופן
ההתקשרות בין משרדי ממשלה המבקשים ייעוץ – לבין האקדמיה .היזמה היא המנהלת את פעולות הייעוץ
שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך לממשלה ולרשויות שונות.
היזמה משתייכת לרשת בין לאומית של אקדמיות לאומיות למדעים שבחרו לפעול למען קידום מערכת החינוך ,תוך
שילוב של למידה ממחקר ומניסיון קודם (כדוגמת החטיבה לחינוך ב -NRCבארה"ב) .במדינות אלו ,כמו בישראל,
מקדמים שימוש שיטתי של קובעי מדיניות ,מנהלים ומורים בידע ובראיות שמספק המחקר המדעי לשם שיפור
הישגיהם החינוכיים של התלמידים.
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Chipping Away at the Challenge:
Ideas on How Research & Researchers Can Influence Policy
'קריאת כיוון' להרצאה של פרופ' אליזבת' גרנט
The talk will focus on the power of public ideas to shape education policy. Some possible
questions to consider include:


What research-to-policy gaps do you see in your interactions with policymakers and
how would you describe the causes?



What stories does your research tell and how does it align with or question the
values and beliefs of your audience?



How does your research frame the questions policymakers are considering or define
the problems they face?



How might your work generate demand for evidence?

:)קריאה מומלצת (המאמרים מצורפים בקבצים


Weiss, C. (1977). Research for Policy's Sake: The Enlightenment Function of Social
Research. Policy Analysis, 3(4), 531-545. Retrieved from:
http://www.jstor.org/stable/42783234



First 8 pages of: McDonnell, L., & Weatherford, M. (2013). Evidence Use and the
Common Core State Standards Movement: From Problem Definition to Policy
Adoption. American Journal of Education,120(1), 001-025.

 בה מסביר פרופ' אלכס, מוזמנים לקרוא לקראת המפגש כתבה שפורסמה השבוע בעיתון גלובס,כמו כן
: מדוע הוא מאמין גדול במדע יישומי ובשיתוף הציבור במחקר, מו מחה לתקשורת המדע מגרמניה,גרבר
""אין טעם להתווכח עם מתנגדי החיסונים
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משתתפים (לפי סדר א"ב של שמות המשפחה)
אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון
פרופ' אליזבת' גרנט ) ,(Prof. Elizabeth Grantפרופ' חבר אורח ב בית הספר לתארים מתקדמים בחינוך ופיתוח
אנושי ,אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון.
פרופ' מייקל פויאר ) ,(Prof. Michael Feuerדיקן בית הספר לתארים מתקדמים בחינוך ופיתוח אנושי ופרופסור
למדיניות חינוכית באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון .חבר וועדת ההיגוי של היזמה למחקר יישומי בחינוך.
לשכת המדען הראשי ,משרד החינוך
ד"ר איתי אשר ,ממלא מקום המדען הראשי ,לשכת המדען הראשי ,משרד החינוך.
ד"ר אודט סלע ,ממונה על קידום מחקרים חינוכיים ,לשכת המדען הראשי ,משרד החינוך.
היזמה למחקר יישומי בחינוך
ד"ר תמי חלמיש אייזנמן ,מנהלת היזמה למחקר יישומי בחינוך.
עודד בושריאן ,מרכז אקדמי של הוועדה להתאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה.21-
איילה ולודבסקי יובל ,הנגשת תוצרים וידע ארגוני.
מוריה יזרעלב ,עורכת פרסומים.
רות ערן  ,מנהלת כספים ואדמינסטרציה.
רננה פרזנצ'בסקי אמיר ,מרכזת אקדמית של הוועדה לניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה (של מורים)
במערכת החינוך.
ד"ר עדו ליטמנוביץ ,חוקר.
משתתפים
צורית אליצור היא דוקטורנטית בחוג לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים .מחקרה עוסק במיומנויות
היוריסטית בפתרון בעיות מתמטיות בסביבה המטפחת למידה שיתופית.
Heuristic skills in mathematical problem solving in an environment that fosters collaborative learning.
ענת בביץ היא דוקטורנטית בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב .עבודת המחקר שלה עוסקת בזהות
מגדרית ובחירה במקצועות ה STEM-בקרב נערות בתיכון ,בפרספקטיבה חברתית רחבה .כמו כן היא בוגרת תואר
שני בפסיכולוגיה קלינית מהאוניברסיטה העברית.
Choosing STEM (Science, Technology, Engineering & Math) advanced courses and gender identity
among female adolescents- social perspective.
שירה בוכריס בזק היא דוקטורנטית במרכז הבינתחומי בהרצליה .מחקרה עוסק בקשר בין תגובתיות־יתר
וטמפרמנט לבין תפקוד רגשי ותחושת מסוגלת עצמית בגיל הילדות .כמו כן היא בוגרת תואר ראשון מהמכללה
ירושלים בית וגן ,וכן תואר שני מאוניברסיטת בר אילן.
The relationship between over responsivity and temperament on emotional functioning and self-efficacy
in childhood.
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שירה בלייכר היא דוקטורנטית בחוג ללקויות למידה באוניברסיטת חיפה .מחקרה עוסק ברגשות אקדמיים על ציר
הזמן של ביצוע מטלת הבנת הנקרא :תרומתם להישגים של מבינים טובים וחלשים בכיתות ד-ה .במסגרת לימודיה
זכתה במלגת המדען הראשי ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך.
Academic Emotions in the Process of Reading Comprehension Tasks: Contribution to Achievements in
Fourth and Fifth Grade Students.
עינת בראינין היא דוקטורנטית בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן .עבודת המחקר שלה עוסקת בקידום
יכולת מרחבית ושפה מרחבית באמצעות התערבות טכנולוגית בקרב ילדים בסיכון ללקות למידה .היא בוגרת תואר
ראשון מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה ותואר שני מבית הספר למנהל עסקים במרכז הבינתחומי
בהרצליה.
Technological intervention for promoting spatial language and ability of children at risk for learning
disabilities.
ד"ר שרי גנון -שילון היא חוקרת באוניברסיטת בר-אילן ובמכללת חמדת הדרום .מחקרה עוסק בתהליך הפקת
משמעות של מנהלי בתי הספר לצורך ביצוע תפקידם ברפורמה הארצית "עוז לתמורה" .היא בוגרת מסלול מנהיגות
וניהול מערכות חינוך בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן.
Exploring school principals' sense-making of their leadership role within the national reform "Courage to
Change".
ד"ר אסתי גרוס ,מחקרה עוסק ב תיווך של תפיסת איום כמתווך בין הזדהות עם קבוצת הפנים לבין דעות קדומות
ואפליה נגד קבוצות חוץ.
מיקי הוניג היא דוקטורנטית בחוג לחינוך באוניברסיטה העברית .מחקרה עוסק בשילוב תכנים ביוגרפיים בהוראת
היסטוריה .בנוסף ללימודיה היא מנחה דידקטית ומרצה במכללת דוד ילין .כמו כן היא בוגרת תואר ראשון ושני
בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית.
Integrating biographical content in history teaching.
תמי הופמן היא פוסט -דוקטורנטית במכון מופ"ת ,ועומדת בראש תוכנית רג"ב במכללת סמינר הקיבוצים .מחקרה
עוסק בסוכנות מורים בשלבי ההכשרה.
Teacher's Agency in Preservice Stage.
אילה הנדין היא דוקטורנטית במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב .מחקרה עוסק במדיניות
גיוון הרכב הלומדים בהשכלה הגבוהה :בין ערך חברתי לערך כלכלי.
Diversity Policies in Higher Education in Israel: Between Social and Economic Equity.
ד"ר נועה זברגר תמיר היא פוסט  -דוקטורנטית בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב .מחקרה עוסק
במעורבות הורים במערכת החינוך .כמו כן היא בוגרת תואר שני בייעוץ חינוכי.
ד"ר טלי זיו היא פוסט  -דוקטורנטית במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון בנגב .מחקרה עוסק בהכרת האחר
בגיל הרך .היא בו גרת תואר ראשון בפסיכולוגיה ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מאוניברסיטת תל אביב וכן בעלת
תואר שני ושלישי בפסיכולוגיה מ Harvard University-שבארצות הברית.
Encountering the "other" in early childhood: An intervention study in Israeli kindergartens.
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רחלי זרצקי היא דוקטורנטית בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן .מחקרה עוסק בעבודת רגשות
( )Emotional Laborבמערכת החינוך בישראל .עבודת התזה שלה בתואר השני עסקה בנושא זה בקרב מורים.
אלה חמי היא דוקטורנטית לחינוך באוניברסיטת בר אילן .מחקרה עוסק בקשר בין אקלים מוטיבציה למטרות
הישג וסגנונות זהות של מתבגרים .בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה וביולוגיה וכן תואר שני בייעוץ חינוכי.
Relationships between motivational climate, adolescents' achievement goals and identity formation
styles.
הילה טל היא דוקטורנטית במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון .מחקרה עוסק בגיוס לגיטימציה ליזמות
חינוכית .כמו כן היא בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות ,ותואר שני במנהל ומדיניות חינוך עם התמחות
בהערכה ומדידה של תוכניות חינוך.
The processes involved in gaining legitimacy for educational entrepreneurship.
נועה טל -אלון היא דוקטורנטית בתחום החינוך ולימודי המוגבלות באוניברסיטת בר אילן .מחקרה עוסק בפיתוח
גישה רב מימדית ביחס לדילמות אתיות בתעסוקת מורים עם מוגבלות.
מיכל טל-אל היא דוקטורנטית בחוג לחינוך באוניברסיטה העברית .מחקרה עוסק בהתמודדות של מורים עם
סוגיות תיאולוגיות בכיתה .לצד לימודיה היא משמשת מורה לתנ"ך ולמחשבת ישראל בתיכון לאומנויות
בירושלים .כמו כן היא בוגרת תואר ראשון במדעי היהדות ותואר שני בחינוך יהודי – שניהם במסגרת תוכנית
רביבים באוניברסיטה העברית בירושלים.
God in the class room: Teachers talking about theology in Israels' public high schools teaching Bible: A
case study.
אריאלה י .טבצ'ניק -ברודאי היא דוקטורנטית במחלקה לחינוך באוניברסיטת תל אביב .מחקרה עוסק בתפקיד של
פעילות גופנית בפיתוח עמידות בקרב טרום מתבגרים .בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות באוניברסיטת בן
גוריון ותואר שניבייעוץ חינוכי באוניברסיטת תל אביב.
The role of physical activity in promoting resilience among preadolescents.
ד"ר ליאת יוספרג בן-יהושע ,מנהלת מרכז המידע הבין מכללתי ומנהלת תכנית הפוסט דוקטורט ,מכון מופ"ת.
ד"ר לירז יעקובי זילברברג היא פוסט-דוקטורנטית בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן .מחקרה עוסק
בקשר בין משתני רקע ועמדות של מורים ושל תלמידים כלפי סגנונות ניהול כיתה של מורים לבין מאפייני התנהגות
של תלמידים .בוגרת תואר ראשון בחינוך ותואר שני במנהל החינוך – שניהם מאוניברסיטת בר אילן.
The relationship between background variables and attitudes of teachers and students toward
classroom management styles of teachers and behavior characteristics of students.
ד"ר מלי ישעיהו סיימה את לימודי הדוקטורט בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן .מחקרה עסק בפעילות
גופנית ,תזונה ומעורבות הורים ,שיפור הישגים גופניים ,תחושת קוהרנטיות ומסוגלות עצמית כאמצעים להפחתת
אלימות בקרב תלמידים .כמו כן ,היא יועצת בבי" ס יסודי ובחטיבת ביניים ,מדריכה מטעם משרד החינוך במחוז
חיפה ומרצה במכללת אורנים .בוגרת תואר ראשון בייעוץ חינוכי ובמינהל החינוך ותואר שני בייעוץ חינוכי.
Physical Activity, Nutrition and Parental Involvement, Physical Fitness, Sense of Coherence and SelfEfficacyas Mean of Reducing Violence among Students
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פאדי כנעאן הוא דוקטורנט בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב .לצד לימודיו הוא משמש כמנהל גף
פיתוח כלי מדידה בערבית בראמ"ה ,משרד החינוך.
ד"ר פנינה כץ ,עורכת משנה ומרכזת כתב העת האקדמי "דפים" במכון מופת.
רותי נאמן היא דוקטורנטית
באוניברסיטת בר אילן .מחקרה עוסק בקשר שבין שפה וחשיבה מתמטית בקרב ילדים עם לקות שמיעה בגיל הרך
לעומת ילדים שהתפתחותם תקינה .בוגרת תואר ראשון בחינוך לגיל הרך ותואר שני בטכנולוגיה ותקשורת בחינוך.
טל נורמן היא דוקטורנטית בתוכנית ללימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה באוניברסיטת תל אביב .מחקרה
עוסק בסימולציה ויזואלית במהלך הבנת שפה ראשונה ושנייה בשתי המיספרות המוח .בוגרת תואר ראשון בחוג
ללשון עברית באוניברסיטה העברית ירושלים ,תואר שני בחוג ללימודי יהדות באוניברסיטת מרילנד קולג' פארק,
ארה"ב ותואר שני נוסף בתוכנית ללימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה באוניברסיטת תל אביב.
Visual simulation during first and second language comprehension in the two cerebral hemispheres.
אנסטסיה נחמקין היא דוקטורנטית בחוג לחינוך מיוחד באוניברסיטת חיפה .נושא העבודה שלה הוא חקר רב
ממדי של יצירתיות בקרב מבוגרים עם ובלי דיסלקציה התפתחותית.
Multidimensional study of creativity among adults with and without developmental dyslexia.
רוני ניסים היא דוקטורנטית בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב .מחקרה עוסק ברטרוספקטיבה של
בוגרים עם לקוי למידה חמור  -מכתה א' לתואר אקדמי .בוגרת תואר ראשון בחינוך מיוחד ותולדות האמנות
ותואר שני היבטים התפתחותיים בחינוך ,שניהם באוניברסיטת תל אביב.
Coping with Learning Disabilities: A retrospective study of adults with severe learning disabilities - from
first grade to academic degree.
שרית סילברמן היא דוקטורנטית בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית .מחקרה עוסק בקשר הייחודי בין
זיכרון עבודה מרחבי ומתמטיקה מנקודת מבט התפתחותית .בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטת בן
גוריון ותואר שני בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית ,בתחום לקויות למידה.
The unique relationship between spatial working memory and math: a comprehensive developmental
perspective.
תמר סרולביץ היא דוקטורנטית בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה .מחקרה עוסק ב יצירתיות בחברות הייטק
וההשלכות האפשריות למערכת החינוך .בוגרת תואר ראשון בחינוך מיוחד במכללת בית ברל ותואר שני במינהל
החינוך באוניברסיטת תל אביב .לצד לימודיה היא עובדת כמדריכה ארצית ,אחראית תחום אמנויות וטיפוח
יצירתיות וחדשנות באגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך.
Creativity in High-tech Companies and the Possible Implications for the Education System.
אורי פיש הוא דוקטורנט בחוג לחינוך באוניברסיטה העברית .נושא המחקר שלו הוא :נפרדות חלקית ביחסי
מורה -תלמיד על פי מודל מיכל -מוכל ,לאור הגותו הפסיכואנליטית של וילפרד ביון והגותו החסידית של המגיד
ממזריטש .בוגר תואר ראשון בחינוך ופסיכולוגיה ותואר שני במחשבת ישראל.
"Container-Contained Model" in Teacher-Student Relationship - In Light of Wilfred Bion's Psychoanalytic
writings and The Maggid of Mezritch's Hassidic writings.
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דבורה פלדמן עוסקת במחקר ובמידענות באופן עצמאי וכן עובדת כעוזרת מחקר (בקורס מחקר פעולה) ומידענית
במכללה ירושלים .בוגרת תואר ראשון בחינוך במכללה ירושלים ותואר שני במחלקה ללימודי מידע באוניברסיטת
בר אילן .מחקריה עוסקים במערכת החינוך החרדית (מדיניות ,תקצוב ,תנאי עבודה של מורים ועוד) וכן במינהל
החינוך – עבודה רגשית של מנהלי בתי ספר.
)Ultra-Orthodox Education System (policy, budget, working conditions of teachers' etc.
Educational Administration: Emotional Labor of School Principals.
צופית פליישון ,היא דוקטורנטית בחוג ללקויות למידה בחיפה .מחקרה עוסק בחקירת הקשר ההתפתחותי בין
יכולות עיבוד חזותי ,שפה וקריאה ,לבין פרופילים של קוראים באורתוגראפיה העברית.
Developmental relationships between visual processing, emergent literacy, and language skills in
preschool and reading profiles in first grade: A longitudinal study in the Hebrew orthography
מורן פרחי היא דוקטורנטית בשלב ב' באוניברסיטת תל אביב .מחקרה עוסק בתפקודי קשב ,זיכרון עובד ויכולות
חשבוניות בקרב ילדים ומתבגרים .בעלת תואר בחוג לחינוך ,המגמה ללקויות למידה ,באוניברסיטה העברית.
Attention functioning, working memory and math abilities among children and Adolescents.
ד"ר ליאת צבירן ,מנכ"לית קונספט  -אנליזה אסטרטגית ,הייתה שותפה לכתיבת סקירה בנושא תכניות לימודים
למאה ה  , 21 -אשר הוגשה לוועדת המומחים לנושא התאמת תכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה.21-
סיגלית צמח היא דוקטורנטית בחוג לחינוך באוניברסיטת בר אילן (העבודה הוגשה ונמצאת בשיפוט) .בעלת תואר
שני במנהל מערכות חינוך בחוג לחינוך ,אוניברסיטת בר אילן .מחקרה עוסק בזהות מקצועית ושאיפות קריירה
כמתווכות את הקשר בין תפיסת המנהל כמנהיג אותנטי ובין התנהגויות מורים ונטייה לעזיבה במערכת החינוך
בישראל
Professional Identity and Career Aspirations as Mediators between Perception of the Principal as an
Authentic Leader and Teachers' Behaviors and Intent to Leave in Israel's Educational System.
עינב קיסר היא דוקטורנטית בחוג לחינות מתמטי באוניברסיטת חיפה .מחקרה עוסק בהתפתחות שלבי הפתרון
הראשונים בבעיות מודלינג (מידול).
The development of features in the initial analysis of modeling problems.
שירה רוזנברג היא דוקטורנטית בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית .מחקרה עוסק במעורבות הורית בגני
הילדים בחינוך המיוחד מנקודת המבט של הגננות ושל ההורים .בוגרת תואר ראשון ב"חינוך ללקויי שמיעה"
באוניברסיטת ת"א ותואר שני וחינוך מיוחד באוניברסיטה העברית.
Teachers' and parents' perspectives of parent - involvement in pre-schools for children with special
need .
רוני רמות היא דוקטורנטית באוניברסיטת תל-אביב .מחקרה עוסק מדיניות מחקר ופיתוח -המקרה של מדיניות
הכשרת מורים באוניברסיטאות בישראל.
Educational research and development policy in Israel- The case of teacher education programs policy in
research universities
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מאיה רזניק היא דוקטורנטית באוניברסיטה העברית ,ביה"ס לחינוך .מחקרה עוסק בהשפעת הידע
המטא-קוגניטיבי של מורים על ידע ופעולות פדגוגיות בהוראה עתירת חשיבה .כמו כן היא רכזת המחקר
של המכון לחקר התפתחות מורים במאה ה.21-
The Effects of Teachers’ MCK on their Pedagogical Knowledge and Practices in the Instruction of Higher
Order Thinking.
מתן רן ,מורה ויזם חינוכי .יוזם תכנית של מרכזי מחקר בית ספריים .התכנית תבחן כפיילוט בשנה הבאה במספר
בתי ספר.
קרין תמר שפרמן ,מנהלת ידע ,קרן טראמפ.
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