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 ומלומדים מדעניםכמאה  כיום בה חברים .1959 בשנת נוסדה למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה

 כי קובע (1961) תשכ״א למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה חוק .הראשונה המעלה מן ישראלים

 ותכנון מחקר בענייני לממשלה לייעץ  ,מדעית פעילות ולקדם לטפח הן העיקריות ומשימותיה מטרותיה

 המדע את לייצג  ,לארץ בחוץ מקבילים גופים עם התקשרויות לקיים ,לאומית חשיבות מדעי בעלי

 .המדע את לקדם כדי בהם שיש כתבים לאור ולהוציא בינלאומיים מדעיים בגופים ובאירועים הישראלי

 

 

מעמידה לרשות מקבלי החלטות בחינוך ידע מדעי עדכני ומבוקר. ידע היזמה למחקר יישומי בחינוך 

 לשיפור הישגי החינוך בישראל. –כזה חיוני לגיבוש מושכל של מדיניות ולתכנון מיטבי של התערבויות 

ידע מחקרי הוא מרכיב חיוני בתכנון מדיניות ציבורית או התערבות רחבת היקף. בשלב חזון היזמה: 

התכנון ידע מחקרי מבוקר תומך בגיבוש מדיניות שסיכויי הצלחתה טובים יותר, ולאחר מכן הוא זה 

 שמאפשר דיון ציבורי רציונלי. היזמה מיישמת חזון זה בתחום החינוך.

סקת בנושאים שמעלים מקבלי ההחלטות, ומתייעצת עם בכירים היזמה עו דרכי הפעולה של היזמה:

, במשרד החינוך ועם בעלי עניין נוספים. ועדת ההיגוי של היזמה, שאותה ממנה נשיא האקדמיה הלאומית

 אחראית על תכנית העבודה של היזמה ועל תהליכי השיפוט של התוצרים.

לאנשי היזמה פועלת באמצעות ועדות מומחים ועל ידי זימון מפגשים לימודיים משותפים לחוקרים, 

 ב. היא מפרסמת את תוצרי עבודתה ומנגישה אותם לציבור הרחמקצוע ולמקבלי החלטות. 

 חברי ועדות המומחים מכהנים בהן בהתנדבות.

של האקדמיה הלאומית הישראלית מיזם משותף  – .200היזמה הוקמה בשלהי שנת תולדות היזמה: 

לאחר שנהגתה ביד הנדיב, שגם מימנה את מרבית פעולותיה  –למדעים, משרד החינוך וקרן יד הנדיב 

היזמה פועלת כיחידה של האקדמיה הלאומית הישראלית  2010הראשונות. מתחילת שנת  בשנים

 למדעים. 

מית הישראלית למדעים, והסדירה את ( הוסיפה הכנסת תיקון לחוק האקדמיה הלאו2010בקיץ תש"ע )

 לבין האקדמיה.  היזמה היא המנהלת את פעולות  –אופן ההתקשרות בין משרדי ממשלה המבקשים ייעוץ 

 הייעוץ שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך לממשלה ולרשויות שונות.
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מתקיים מהלך לימודי משותף לחוקרים, אנשי מקצוע ומקבלי החלטות  קרן טראמפבמענה לפנייה של 

בנושא של שימוש בהקלטות שיעורים ככלי לפיתוח ההוראה. צוות ההיגוי של הפעילות כולל את פרופ' 

לון ממכון ויצמן למדע )יו"ר(, ד"ר אדם לפסטיין מאוניברסיטת בן גוריון וד"ר עטרה שריקי -בת שבע אֵּ

 .ממכללת אורנים

רת הפעילות היא לבחון דרכים שבהן ניתן לנצל טכנולוגיות וידאו חדשניות וכלים מתּוקפים לניטור מט

לפיתוח מקצועי של מורים בישראל שיבוא לידי ביטוי בשיפור הישגי התלמידים במובן הרחב.  –הוראה 

שראל, יח"ל. הנושא אקטואלי מאוד בי 5המיקוד המיידי הוא בהוראת פיזיקה ומתמטיקה ברמה של 

שיעור הניגשים לבחינות הבגרות במקצועות אלו הוא נמוך מן הרצוי ונמוך משיעורם במדינות מכיוון ש

המובילות בעולם. טכנולוגיות וידאו ושימוש בכלים להערכת הוראה עשויים לשפר את רמת ההוראה 

הצלחת  לים שלאחד המנבאים היעיבמקצועות אלו. לפי מחקרים עדכניים, יכולת ההוראה של מורה היא 

 .התלמיד

, היא קבוצת למידה של כשלושים משתתפים, כולם מומחים 2012ליבת הפעילות, שהחלה בספטמבר 

חוקרים, מפתחים, מורים, ומורי מורים. בתקופה שבין ינואר לאפריל  –ובעלי יכולת ועניין בתחום 

בכתב מהמפגשים צפוי תתכנס הקבוצה שלוש פעמים )לחמישה ימים מלאים בסך הכול(. דיווח  .201

 ..201להימסר למזמינים ולהיות מונגש ַלכול במרשתת בספטמבר 

 תכנית הפעילות

(: למידה הדדית על סמך הצגות מקצועיות ועיוניות של חברים .201מפגש ראשון, )טבת תשע"ג, ינואר 

ו ויסוקרו מקבוצת הלמידה שיחלקו את ניסיונם עם חברי הקבוצה ועל סמך חומרי רקע נוספים. יוצג

 .פרויקטים מהעולם ושימושים שונים הנעשים בצילומי וידאו בתהליכי התפתחות מקצועית של מורים

(: יום עיון פתוח לציבור .201מפגש שני )שלושה ימים בשבוע מרוכז אחד; אדר א' תשע"ג, פברואר 

יאלסון מפתחים מארצות הברית: פרופ' שרלוט דנ-ויומיים של למידה סדנאית עם צמד חוקרים

(Charlotte Danielson שפיתחה מסגרת להוראה ))FFT(( ומר מרק אטקינסון ,Mark Atkinson )

. פרופ' דניאלסון ומר אטקינסון יציגו את )Teachscape(שפיתח כלי לצילום שיעורים בווידאו 

ואת הכלים הטכנולוגיים כדוגמה מתוֶקפת ושיטתית לשימוש בווידאו לצורך התפתחות   (FFT)השיטה

מקצועית של מורים. כן יוצגו פרויקטים אחרים שמטרתם שיפור ההוראה ובהם נעשה שימוש בצילומי 

שיעורים ובניתוחם על פי מסגרות לניטור הוראה. במהלך הסדנה ילמדו חברי הקבוצה באופן ביקורתי 

 .ש בצילומי שיעורים וניתוחם לפי מסגרות להערכת הוראה. תיתכן גם התנסות במדיום זהעל שימו

דברים שעלו בשני (: דיון קבוצתי. הדיון יעסוק בדרכים לתרגם .201מפגש שלישי )אייר תשע"ג, אפריל 

לשיפור ההוראה והישגי התלמידים, ב'זירת הפעולה וההשפעה' של כל אחד  –המפגשים הראשונים 

 .י קבוצת הלמידהמחבר

 

 

 
 

 

http://www.trump.org.il/
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      תכנית המפגש

 התכנסות והרשמה 00:00-03:80

, , מר אלי הורביץ, מנהלת היזמה למחקר יישומי בחינוךד"ר אביטל דרמון דברי פתיחה:  01:15-01:00

 מנכ"ל קרן טראמפ

 מושב ראשון: שימוש בצילומי התנסויות לימודיות לפיתוח מקצועי של מורים 11:00-01:15

 , מכון ויצמן למדע, יו"ר צוות ההיגוי של הפעילותשבע אלון-פרופ' בתיו"ר:   

 ויישומיםמחקר  : שורשים,) FFTFramework For Teaching(מסגרת להוראה 
 Danielson Group -מייסדת ה דניאלסון שרלוט פרופ'

 בפיתוח מקצועי של מורים FFT-ו Teachscape שילוב

 Teachscape -מייסד ה אטקינסון מר מארק

 את הרצאותיהם באנגלית. פרופ' דניאלסון ומר אטקינסון ישאו

 שאלות ותשובות בהשתתפות הקהל

 הפסקה     0-11:00.:11

 מושב ראשון: המשך 0.:15-11:.1

  והאתגרים בפיתוח מקצועי של מורים בעזרת מערכות צפייה הפוטנציאל

 מנהל אגף א' להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה, משרד החינוך, מר מוטי רוזנר

מר מוטי רוזנר, ד"ר  ,אטקינסון מר מארק ,דניאלסון שרלוט פרופ'שיח בהשתתפות -רב

מר גלי שמעוני, , חבר צוות ההיגוי של הפעילות ו, אוניברסיטת בן גוריון בנגבאדם לפסטיין
 בחינוך המרכז הישראלי למצוינות

 הפסקת צהריים 00:00-08:01

 מושב שני: כלים להערכת הוראה 10:00-15:00

 , מכללת אורנים, חברת צוות ההיגוי של הפעילותשריקיד"ר עטרה יו"ר:   

  Measures of Effectiveממצאי מחקר  להערכת הוראה: ככלי  FFT -השימוש ב

Teaching 
 Danielson Group -מייסדת ה ,דניאלסון שרלוט פרופ'

 יאל שלו לפיתוח מקצועיוהפוטנצ הכלי להערכת מורים

 , מנכ"לית ראמ"הבלר מיכלפרופ' 

 הפסקה     01:50-01:00

 מושב שני: המשך 14:05-15:20

, בלר מיכלפרופ'  ,אטקינסון מר מארק ,דניאלסון שרלוט פרופ'שיח בהשתתפות -רב

, מורה שנור-לויןגב' איילת , בית הספר היסודי חסן ערפה ביפו, מנהל מר עלי גוטי
 בתיכון המסורתי ע״ש בראונשוויג בירושלים מיוחדלחינוך 

 מכון ויצמן למדע, יו"ר צוות ההיגוי של הפעילות שבע אלון,-פרופ' בת דברי סיכום:

 

  

http://www.danielsongroup.org/article.aspx?page=frameworkforteaching
http://www.danielsongroup.org/article.aspx?page=frameworkforteaching
http://www.teachscape.com/
http://www.metproject.org/
http://www.metproject.org/
http://www.danielsongroup.org/article.aspx?page=frameworkforteaching
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/4C1F0E6A-B968-4A74-8124-9415DCA1E796/138554/Haarachat_Morim_Heb_2011_f.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/4C1F0E6A-B968-4A74-8124-9415DCA1E796/138554/Haarachat_Morim_Heb_2011_f.pdf
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 1 תקצירי הרצאות ומאמרים
 

Charlotte Danielson 

The Framework for Teaching: its Roots, Research and Applications 

The Framework for Teaching has a long provenance of research and application, in both the 

United States and around the world. It was an outgrowth of a project conceived and implemented 

by Educational Testing Service as part of its comprehensive program to enable individual states to 

license beginning teachers based on their mastery of content and pedagogical knowledge, and skill 

in teaching, known as the Praxis Series. I was a central member of the design team that developed 

Praxis III (a system of observation of first year teachers by trained and certified assessors), and 

designed the training program for observers. 

The Framework for Teaching, grounded in the ETS research and influenced by the then newly-

developed standards and assessment protocols by the National Board for Professional Teaching 

Standards, was first published by ASCD in 1996. It was intended to apply to all teachers, and to 

chart the continuum of their development from novice practitioners to expert professionals.  

Since 1996, the FFT has experienced considerable evolution, as it has found wide acceptance in 

many aspects of the training and development of teachers: teacher preparation, recruitment and 

hiring, mentoring and induction, professional development, and teacher evaluation. This evolution 

has inspired revisions to explore applications to educators who work in schools but in different 

capacities (school nurses, librarians, counsellors, etc), tighten the language of the rubrics, write 

rubrics at the component rather than the element level, and write “critical attributes” for each level 

of performance for each component. All of these revisions have contributed to the FFT’s wide 

acceptance by states and school districts for their efforts in both professional development and 

teacher evaluation and to the work of universities in how they prepare teachers. 

This evolution will, no doubt, continue: current efforts include implications for teachers of special 

needs students, and discipline-specific versions of the Framework for Teaching. 

  

                                                           
1
 למקובל להתאימם, קלות נערכו( המקוריים המאמרים מן שצוטטו תקצירים זה בכלל) כאן המובאים התקצירים כל 

 .יזמהה בפרסומי
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Mark Atkinson 

Integrating Teachscape and the FFT for Professional Learning 

The effective use of the FFT requires that an ecosystem of tools and services evolve to support it.  

Certainly observers and teachers benefit from live, hands-on training on the design rationale and 

content of the instrument itself, but educators need a host of other supports in order to realize the 

validated instrument for assessing high quality  any.   Parenthetically, FFTfull potential of the 

teaching requires such an ecosystem. Teachscape has developed such a system to support the FFT.  

In the course of this session we will explore the Teachscape tools, content and services that have 

evolved to support the FFT. 

The session will begin with a software system that we call Focus. Focus includes tools that 

prepare observers to develop a deep understanding of the FFT, through robust, interactive online 

training; then to practice their skills by scoring sample video-lessons online; and finally to assess 

their proficiency at using the FFT by taking a six hour online proficiency assessment.  This test 

determines whether observers can accurately differentiate “bias” from “evidence,” and accurately 

score on eight components of the domains 2 and 3 of the FFT. 

We will then introduce a software system called “Reflect” which we developed to enable teachers 

and observers to engage in a co-constructed lesson observation process, where both observer and 

teacher compile evidence of the what occurred in the lesson, score that lesson according to the FFT 

and engage in extensive conversation about the strengths and weaknesses of the lesson, according 

to the rubric. 

Finally, we will walk through a software tool called “Learn,” where teachers build professional 

learning plans based on the data from their FFT evaluations and access professional learning 

resources to explore new strategies to improve their practice. They can also film and reflect on 

their own practice using a tool we call “Video Channels.” We will spend a considerable amount of 

time discussing the processes by which educators persist at the instructional improvement cycle 

using the FFT, as we find the development of these processes to be the most challenging area of 

our work. Whether called “instructional rounds, “professional learning communities,” data teams,” 

or “grade level study groups,” schools struggle to get groups of educators to persist at a rigorous, 

data-driven process for analysing and continuously improving instruction. 
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 מוטי רוזנר

מערכות צפייהוהאתגרים בפיתוח מקצועי של מורים בעזרת  הפוטנציאל  

 

פיתוח מקצועי של עובדי הוראה מתבסס על מעגלים רחבים של שותפויות, גיוון דרכי הוראה ולמידה, 

שימוש במתודולוגיות מגוונות, התאמה לאוכלוסיות מובחנות וצורכיהן וכן על קיומם של מדיניות 

 פיתוח מקצועי וחזון תרבותי המגדיר את הטוב.

כל אלה מתקיימים במערכות אקולוגיות. התפיסה האקולוגית רואה את מערכת החינוך ואת 

מערכותיה המינהליות והמוסדיות כמערכות אקולוגיות, שהפנים הרוחניות, החברתיות, הארגוניות, 

משתלבות אלו באלו לכדי אורגניזם אחד חי ונושם )כץ   הטבעיות והטכנולוגיות של כל אחת מהן

היכן הוא ראוי להתקיים?  –(. חשוב לבחון אפוא את האקולוגיה של הפיתוח המקצועי 1164וקאהן, 

אילו צורות ארגוניות שלו יאפשרו את השילוב המיטבי בין התכנים, האנשים והטכנולוגיות או כל ממד 

 פיזי אחר? 

ר, ספרית לומדת )כפי-אחד ה"מוצרים" של הפיתוח המקצועי של המורים הוא פיתוח קהילה בית

ממדית, ופיתוחה -ספרית היא תופעה מורכבת ורב-(. קהילה ביתBeck, 1999; 2004אבדור וריינגולד, 

אינו עניין של מה בכך: דרושים מאמצים שיטתיים כדי ליצור תלות הדדית בין המורים, כזאת שתעורר 

ת של צורך ורצון לשתף פעולה. לפיכך על הנהלת בית הספר לתמוך בהקמתה ובפעילותה המתמשכ

קהילת המורים ולספק תמריצים לפעילות כזו, ובעיקר עליה לתת מקום למורים ליישם את הנלמד 

 (.So, Lossman, Lim & and Jacobson, 2009במסגרת הפעילות בקהילה )

רחוקות הם נפגשים כדי  למעשה מורים מבלים זמן רב "עם עצמם" מאחורי דלת הכיתה, ורק לעתים

(. Darling-Hammond et al., 2009למידה )-בה רפלקטיבית על הוראהללמוד ולחשוב יחד, חשי

כיום על עבודה שיתופית כדרך לקיים למידה משמעותית במסגרות התפתחות מקצועית  ממליצים  לכן

 ,Feiman-Nemserשל מורים. קבוצות למידה שיתופיות, היכולות להציג מומחיות וידע קולקטיבי )

2001; Weingarten, 2010שויות להיות המקום ללמידה רפלקטיבית משותפת. (, ע 

רפורמות אופק חדש ועוז לתמורה מהוות תשתית פורה לשינויים מהותיים בתחומי הפיתוח המקצועי 

 של עובדי הוראה בישראל, בממדי הארגון והפדגוגיה כאחד.

הוראה, וצפייה חלק מהשינויים יחולו במתודולוגיות המאפשרות הקניית כלים רפלקטיביים לעובדי 

 בסרטי וידאו היא חלק חשוב במכלול הכלים האלה.

 כדי לוודא שהלמידה תתרחש יש לאפשר:

 מרחב פתוח/בטוח

 יכולת למעבר מאפיסטמולוגיה לאונטולוגיה

 ערכים כמרכיב תרבותי מאפשר.
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Charlotte Danielson and Mark Atkinson  

The use of the FFT in teacher evaluation 

The Framework for Teaching has become the “default” instrument for teacher evaluation in the 

United States. It’s not the only such instrument available for educators and policy-makers, but it is 

the most widely-used.  

In the US at the moment, there is considerable policy interest in teacher evaluation as a tool to 

improve teaching (and therefore student learning.) Part of this interest has been driven by the 

advocacy of the Gates Foundation, and, in particular, its sponsorship of the Measures of Effective 

Teaching Project (MET.) The FFT was one of the observation protocols selected for use in the 

MET study; its inclusion led to the need to make some revisions in the instrument itself. 

In the course of participating in the MET study, we all learned methods to solve many of the 

vexing problems confronting teacher evaluation, challenges that extend beyond academic research 

to practical application, such as how to train observers for accuracy in high-stakes assessment, 

how to increase reliability of observations, the role of student perceptions in rounding out 

assessments of a teacher’s practice, and the predictive validity of teacher performance on different 

assessments of student learning. These were among the findings of the MET study which we will 

share.  

There are other issues as well to be considered in teacher evaluation. In order to make 

consequential decisions about teachers (dismissal, improvement, etc.) it’s essential to get teacher 

evaluation “right.” But the larger purpose in any such system for teacher evaluation is to, 

simultaneously, generate the data and create a culture for a truly “educative” approach. This aspect 

of teacher evaluation has only recently risen to the top of the policy debate in the US, and will 

continue to shape the ongoing conversations. 
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 מיכל בלר 

 הכלי להערכת מורים והפוטנציאל שלו לפיתוח מקצועי 

 

במהלך שנת תש"ע , בשיתוף נציגי מטה משרד החינוך  הכלי להערכת מורים נבנה ע"י ראמ"ה

ומחוזותיו ואנשי אקדמיה, ולווה בקבוצות מיקוד רבות עם מפקחים, מנהלים ומורים. ההחלטה 

להתמקד בארבעה מדדי הצלחה להוראה במיטבה נשענה על לימוד כלי הערכה אחרים הקיימים 

המדדים המרכזיים המשמשים להערכת בעולם, המבנה המאפיין אותם, ובחינת הסטנדרטים ו/או 

מורים בארץ ובעולם. מדדים אלו משקפים את מורכבות עבודתו של המורה ומאפשרים ליצור שפה 

משותפת בין כלל הגורמים במשרד החינוך )מפקחים, מנהלים, מורים, מדריכים ואנשי מטה( בכל 

ל הכלי להערכת מורים, הוא הנוגע לביצועים המצופים ממורה. אחד ההישגים, כבר בשלב פיתוחו ש

שזו הפעם הראשונה שבמערכת החינוך בישראל התקבלה הסכמה על מדדי ההצלחה הנדרשים ממורה 

 "טוב". 

העל, ברמות -הכלי כולל תיאורים התנהגותיים של המוערכים בכל אחד מהמרכיבים בארבעת מדדי 

עת על פי רמת הביצוע שלו/ה ביצוע שונות, המבטאות סולם התפתחות מקצועית. הערכת המוערך נקב

על אלו. במקביל, מבצע כל מוערך -בכל אחד מהמרכיבים המפורטים בכלי, תחת כל אחד ממדדי

הערכה עצמית על בסיס אותם מדדי הצלחה. ביצוע ההערכה ע"י המעריך והמוערך מתבצעת במערכת 

התפתחות מתוקשבת ייעודית שפותחה לשם כך. ככזה, משמש הכלי להערכת מורים כמנוף ל

 המקצועית של כלל עובדי ההוראה, ומאפשר לזהות צרכים ברמת הפרט, בית הספר והמערכת כולה.

ההרצאה תתמקד בהצגת הרציונל שהוביל לפיתוח הכלי להערכת מורים במתכונתו הנוכחית, ובכלל  

 זה לפוטנציאל שלו ככלי מסייע בתהליכי הפיתוח המקצועי של מורים.
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 א': תקצירי קורות חיים נספח 

 

 צוות היגוי של הפעילות:

פרופסור במכון ויצמן למדע. פרופ' אלון עומדת בראש המחלקה להוראת המדעים , שבע אלון-בת
ובראש קבוצת הפיזיקה וקבוצת מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים במחלקה, ומשמשת יועצת אקדמית 

-למרכזי המורים הארציים בתחומים אלו. פרופ' אלון היא המנהלת הפדגוגית של תכנית רוטשילד
רים מצטיינים בחטיבה העליונה למדעים ומתמטיקה במכון ויצמן ועמיתת ויצמן לתואר שני למו

. תחומי המחקר העיקריים שלה הם למידת פיזיקה (AAAS)הארגון האמריקאי לקידום המדע 
 .מורים לפיזיקה ולמדעים-י"ב והתפתחות מקצועית מתמשכת של מורים ומורי-והוראתה בכיתות ז'

  .מאוניברסיטת ברקליבעלת תואר שלישי בחינוך מדעי 
   יו"ר צוות ההיגוי של הפעילות.

מרצה בכיר במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בעבר היה מרצה במכון אדם לפסטיין, 
לחינוך של אוניברסיטת לונדון, וניהל את תכנית קהילות החשיבה במכון ברנקו וייס בירושלים. 

דיניות, פדגוגיה ואינטראקציה בכיתות הלימוד. לפסטיין מחקריו מתמקדים בקשרי הגומלין שבין מ
מוביל מחקר על תהליכי רציפות ושינוי בדפוסי האינטראקציה בכיתה, פדגוגיה דיאלוגית ושימוש 

  .בווידאו בפיתוח מקצועי של מורים

   (.2005) (King's College London)בעל תואר שלישי בחינוך מקינגז קולג' לונדון 
 יגוי של הפעילות.חבר צוות הה

. מלמדת .2002-200מרצה בכירה במכללת אורנים וראש החוג למתמטיקה שם בשנים  עטרה שריקי,
יסודי, בחוג לחינוך מתמטי ובלימודי התואר השני -ַבמכללה ביחידה להכשרת מורים לבית הספר העל

הלה תכניות בהוראת המדעים. במסגרת עבודתה במרכז הארצי למתמטיקה "קשר חם" בטכניון ני
להכשרת מורים מובילים למתמטיקה, ארגנה ימי עיון למַרכזי מקצוע המתמטיקה, פיתחה וכתבה 

אוגדנים למורים ולמורי מורים למתמטיקה, וייצגה את המרכז מול משרד החינוך, המפמ"רים 
זים של מדורי המתמטיקה בהם   .למתמטיקה, מנהלי מרכזים פדגוגיים וַרכָּ

 .1114 ,הוראת הטכנולוגיה והמדעים מהטכניון, חיפהבעלת תואר שלישי ב

   חברת צוות ההיגוי של הפעילות.

 
 מרצים:

 

Mark Atkinson 

Mark Atkinson is the Founder of Teachscape, Inc., the leading provider of web-based solutions for 

enhancing the effectiveness of K-12 teachers.  For eleven years, following Teachscape’s inception in 

1999, Mr. Atkinson served as the company’s Chief Executive Officer. Mr. Atkinson has also served 

as an advisor to the Bill & Melinda Gates Foundation’s Measures of Effective Teaching Project. Mr. 

Atkinson also advises federal, state and local policy-makers on new approaches to teacher evaluation 

and licensure. Mr. Atkinson has served on the Boards of Trustees of the Oracle Education 

Foundation, the Breakthrough Collaborative, and is a current Director of PresenceLearning, Inc., the 

country’s leading provider of on-line speech therapy services, and The Achievement Network, a 

Boston-based, education non-profit organization focused on improving the learning outcomes of K-12 

students.  Prior to founding Teachscape, Mr. Atkinson was the Senior Producer and Manager of New 

Markets for CBS News Productions in New York City and before that he served as a Producer for 

Peter Jennings Reporting, ABC News, where he produced a series of Emmy award winning network 

specials on U.S. foreign policy in Bosnia, Haiti and Iraq. He is a recipient of the Alfred I. DuPont 

Columbia University “Gold Baton” for his work in Bosnia, considered the industry’s most prestigious 

honor.   Mr. Atkinson is a graduate of Yale University.    
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Charlotte Danielson 

Charlotte Danielson, a former economist, is an internationally-recognized expert in the area of 

teacher effectiveness, specializing in the design of teacher evaluation systems that, while ensuring 

teacher quality, also promote professional learning. She advises State Education Departments and 

National Ministries and Departments of Education, both in the United States and overseas. She is 

in demand as a keynote speaker at national and international conferences, and as a policy 

consultant to legislatures and administrative bodies. 

Ms. Danielson's many publications range from defining good teaching ("Enhancing Professional 

Practice: a framework for teaching," 2007), to organizing schools for student success ("Enhancing 

Student Achievement: a framework for school improvement," 2002), to teacher leadership 

("Teacher Leadership that Strengthens the Profession," 2006), to professional conversations ("Talk 

about Teaching! Conducting Professional Conversations," 2009), to numerous practical 

instruments and training programs (both onsite and online) to assist practitioners in implementing 

her ideas. 

Ms Danielson is a graduate of Cornell University (history), Oxford University (philosophy, 

politics, and economics) and Rutgers University (educational administration and supervision.) She 

has taught at all levels, kindergarten through university), and has worked as a curriculum director 

and staff development director, and is the founder of The Danielson Group. Her Framework for 

Teaching has become the most widely-used definition of teaching in the United States, and has 

been adopted as the single model, or one of several approved models, in over 20 states. 

 

 פרופ' מיכל בלר

 מנכ"לית הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(

פרופ' מיכל בלר היא המנכ"לית המייסדת של הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, 

היא בעלת תואר שלישי מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה  . פרופ' בלר2005שהוקמה בשנת 

 (, ותחום התמחותה העיקרי הוא מדידה והערכה חינוכית..116העברית בירושלים )

שנים אחדות, עד לכניסתה לתפקיד מנכ"לית ראמ"ה, היתה מנהלת מחקר בכירה במחלקת המחקר 

-בפרינסטון, ניו Educational Testing Service (ETS)  –והפיתוח של מכון המבחנים הגדול בעולם

 ג'רסי.  

במשך כשמונה שנים עמדה פרופ' בלר בראש המרכז הארצי לבחינות ולהערכה )מיסודן של 

חבר במחלקה לחינוך -האוניברסיטאות בישראל(. קודם לכן היתה חברת סגל אקדמי בדרגת פרופסור

ת מרכז שה"ם )שילוב טכנולוגיות ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, שם גם הקימה וניהלה א

 בלמידה(. 

בינלאומיים פרופ' בלר פרסמה מאמרים רבים בתחום המדידה וההערכה החינוכית, השתתפה בכנסים  

  רבים וייצגה בהם את ישראל, ומשמשת חברה בוועדות היגוי מקצועיות בארץ ובעולם.

 

 מר מוטי רוזנר

ציוני. שימש שליח מטעם -מנהל המכונים לחינוך יהודי מנהל אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה,

 אנגלס, והיה סגן מנהל המינהל לחינוך ערכי במשרד החינוך.-מחלקת הנוער והחלוץ בלונדון ולוס

 בעל תואר שני בחינוך מהאוניברסיטה העברית, ירושלים.
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 שיח:-משתתפים ברב

התחיל את דרכו המקצועית כמורה  1121מנהל. בשנת  ביפו: ערפה חסן היסודי הספר בית גוטי, עלי

נתמנה לסגן מנהל בית הספר. בתקופת עבודתו בתיכון ייסד  1160להיסטוריה בתיכון מקיף י"ב . בשנת 
נבחר לנהל את בית הספר היסודי חסן ערפה ביפו.  1164את מגמת המזרחנות ולימודי האסלאם. בשנת 

בעל  אביב מדריך וחונך למנהלים בתחילת דרכם הניהולית.נבחר לשמש במחוז תל  2006-2001בשנת 
 בהיסטוריה ולימודי האסלאם, בוגר קורס מנהלים, תעודת הוראה ורישיון הוראה ותעודת תואר ראשון 

 סיים עלי גוטי את הכשרתו כמנהל 2010מוסמך במינהל החינוך והארגון באוניברסיטת תל אביב. בשנת 
 בנוסף לניהול בית הספר חסן ערפה. ,ום הוא פועל כמנהל מערכתי ביפומערכתי, במכון אבני ראשה. הי

יסודיים ובחטיבות ביניים בישראל במשך קרוב לשני -לימד מתמטיקה בבתי ספר על גלי שמעוני
עשורים. קודם לכן לימד מתמטיקה בברית המועצות לשעבר. הוא זכה בפרס אביטל מטעם הטכניון על 

מתמטי. מר שמעוני המציא, יחד עם צבי שלם, את משחק הקלפים תרומה יוצאת דופן לחינוך ה
שותף -. בעשר השנים האחרונות היה מחבר או מחברThinkFun"סוויש", שנמכר לחברה האמריקנית 

" במתמטיקה. שמעוני עומד בראש 2000של חומרי לימוד ליחידות הלימוד  של פרויקט "מצוינות 
 נות בחינוך.המחלקה למתמטיקה במרכז הישראלי למצוי

שניהם מהאוניברסיטה  –בהוראת המדעים   בעל תואר ראשון  במתמטיקה וסטטיסטיקה ותואר שני
 העברית בירושלים.

 חינוך כיתת ומחנכת העברית האוניברסיטה שליד בתיכון תקשורת תחום מומחית, שנור-לוין איילת
' הגב. בירושלים בראונשוויג ע״ש המסורתי בתיכון תקשורת לקויות בעלי לתלמידים משולבת מיוחד

 בהוראה שנים 10 של ותק בעלת. בהכשרתה מיוחד ולחינוך לאנגלית, לספרות מורה היא שנור-לוין
 שני תואר בעלת. חברתי ושילוב מיני חינוך, עצמית במודעות לימודים תכניות מפתחת. ובחינוך
 ..201, העברית מהאוניברסיטה והשוואתית כללית בספרות

 
 


