
 היזמה למחקר יישומי בחינוך

 

 הרשמה וקבלת פנים  10:00-09:30

 

 מושב פתיחה  11:00-10:00

 ר צילה וייס"ד ר"יו
 משרד החינוך 

 יוסטמןמשה ' פרופ ברכות  

 ועדת ההיגוי של היזמה 

 יאיר נוימן' פרופ 
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 זכריה מדר' פרופ 
 משרד החינוך 

 פרקטיקה ומדיניות מוכוונות  הרצאה

 ?נשמע ונעשה? נעשה ונשמע: ראיות 

 רמי בנבנישתי' פרופ 
 אוניברסיטת בר אילן 

 עינב לוק' גב תגובה

     משרד החינוך 

     

 קשרים הדדיים בין מחקר למעשהעל   12:30-11:00

    בחינוך לשיפור המדיניות וההוראה   

 בלרמיכל ' פרופ ר"יו

  בחינוךהארצית למדידה והערכה הרשות  

 What is known about how we can הרצאה

maximise research use in policy        באנגלית    

and practice in education   

 Prof. Judy Sebbaודי סבה      'ג' פרופ 

    אוניברסיטת אוקספורד 

 בלרמיכל ' פרופ תגובות

   הרשות הארצית למדידה וההערכה בחינוך 

 פרץ-מרים בן' פרופ 

 אוניברסיטת חיפה 

 שאלות ותשובות בשיתוף הקהל 

 

 הפסקת צהריים 13:15-12:30
 יוגש כיבוד קל 

 

 

 

   להוראה מוטיבציה על מחקר 14:30-13:15
 אולשטיין עלית 'פרופ ר"יו

 בירושלים העברית האוניברסיטה 

המטרות שמורים שואפים   הרצאה
 חשיבותן והשפעותיהן, להשיג 
 רות בטלר' פרופ 
 בירושלים העברית האוניברסיטה 

 לבונטין ליאת ר"ד 
 הרצליה הבינתחומי המרכז 

 זיידנר משה 'פרופ תגובות
 חיפה אוניברסיטת 

 זילברשטרום שרה ר"ד 
 החינוך משרד 

 
 הראשי המדען של משולחנו 15:30-14:30

 מברך זמירה 'פרופ ר"יו
 אילן בר אוניברסיטת 

 קוראים קולות מדיניות הרצאה
 מדר זכריה 'פרופ 
 החינוך משרד 

  לכניסה אישורים במתן סוגיות הרצאה
 מחקר לצורך ספר לבתי 
 אוסיזון רנה 'גב 
 החינוך משרד 

 הקהל בשיתוף ותשובות שאלות 
 

  ,הערבי במגזרים החינוך מערכת 16:30-15:30
   והדרוזי הבדואי 

 טיב'ח עבדאללה מר ר"יו
 החינוך משרד 

  החינוך ממערכת ונשירה התמדה הרצאה
 והדרוזי הבדואי ,הערבי במגזרים 
 פרסקו ברברה 'פרופ 
 ברל בית האקדמית המכללה 

 עסבה אבו חאלד 'פרופ 
 ברל בית האקדמית המכללה 

 א'אלהיג אבו-נאסר פאדיה 'פרופ תגובות
 אביב תל אוניברסיטת 

 אלקרינאוי עלי מר 
 החינוך משרד 

 
 לדרך קלה ושתיה קפה 16:45-16:00

 
 בין מחקר לקבלת החלטות בחינוך

 
 13.12.2012, חנוכה' ה, ג"בכסלו תשעט "יום חמישי כ

 בנגבאוניברסיטת בן גוריון , אולם זוננפלד
 

 לחצו כאן –לגרסה להדפסה 

 

 2.12.2012עד ליום ראשון , ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מראש
 6221582-02או בטלפון   hayozma.ed@academy.ac.ilבדואר האלקטרוני  ,  באתר היזמהניתן להירשם 

 .וכפוף לשינויים של הרגע האחרון 18.11.2012, בכסלו' מעודכן ליום ד

 לשכת המדען הראשי
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