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 69391, ת"א 43יהודה הנשיא רח'  כתובת קבועה: 

 rivi.car@smkb.ac.ilכתובת אלקטרונית:  

 

 השכלה אקדמית 

קבלת  שנת  מוסד אקדמי  חוגים התואר
 התואר

B.A   עבודה

 סוציאלית 

 1982 " אילן-בר"אוניברסיטת  

M.A   הוראת אנגלית

 כשפה שנייה 

 ארה"ב  ,אוניברסיטת "טרנטון"

Trenton State University, New Jersey 

1995 

 

Ph.D     בלשנות

 שימושית 

 אוניברסיטת "לסטר" אנגליה

University of Leicester, UK 

2008 

 

 

 השכלה פדגוגית 

 השנה  התעודה שם המוסד

המכללה להכשרת אקדמאיים להוראה  

 גבעתיים/מכללת בית ברל 

ורישיון   תעודת הוראה

 גילי -, אנגלית רבהוראה

1985 

 

 2009-2011 פדגוגי -אקדמיניהול  מכון מופ"ת 

 

 הוראה בוניסיון ותק 

 היקפי משרה  דרגה אקדמית   המוסדשם  שנים

 100% שנתי -שש תיכון  "א ת"ד י עירוני תיכון  1984-1986

"ל  החי  רמת   ספר  בית 1986-1999

 "א ת

,  ממלכתי, יסודי  ספר בית

 קהילתי 

100%-75% 

mailto:rivi.car@smkb.ac.il
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 50% מרצה מן החוץ  מכללת בית ברל  1995-2003

 75% מרצה מן החוץ  מכללת סמינר הקיבוצים  2002-2006

 75% מורה   סמינר הקיבוצים מכללת  2006-2009

, ראש המחלקה  מורה סמינר הקיבוצים מכללת  2009-2012

 להוראת אנגלית 

100% 

, ראש המחלקה  מרצה מכללת סמינר הקיבוצים  2012 -  2015

 להוראת אנגלית 

140% 

 100% מרצה הקיבוצים מכללת סמינר  היום- 2021

 

   תפקידים ומקומות עבודה נוספים שאינם הוראה

 שנים
 

היקפי   פרוט התפקיד התפקיד מקום העבודה
 משרה

משרד  1981-1983
הביטחון,  

לשכת שיקום  
   מחוז דן 

עובדת סוציאלית  
 שיקומית  

 
 

עו"ס במחלקת השיקום, 
טיפול בנכי צה"ל ומשפחות  

 שכולות. 

100% 

מדריכה לאנגלית   משרד החינוך  1994-2000
מטעם הטלוויזיה  

 החינוכית 

תכנון וביצוע השתלמויות  
ובניית חומרי למידה  

 Candy‘לתכניות: נלווים 

Can Do It', ‘Seven  in 

Heaven’, ‘Radio 

Fever’, ‘Take ‘5’  
השתלמויות ברחבי  מתן 

הנחיית צוותים   ,הארץ
 מורים לאנגלית. ו
 

25% 

מדריכה ארצית   משרד החינוך   1995-2000
לאנגלית בנושא  

הוראת האנגלית  
 ללומדים צעירים

 

העברת השתלמויות  
והרצאות ברחבי הארץ,  

ביקורים בבתי ספר ומרכזי  
ת  והתאמ פיתוח  פסג"ה.

 חומרי למידה. 
 

25% 

המכון   2000-2003
לאינטגרציה על  

שם יהודה  
 אמיר, בר אילן 

 

הדרכת מורים לאנגלית   מדריכה מחוזית 
 . לודובערים רמלה 

25% 

ית תל  י עיר 1996-2009
 אביב 

מדריכה מחוזית  
 למורים לאנגלית 

השתלמויות,   העברת
הרצאות וסדנאות במרכז  

.  בתי ספרוב פסג"ה ת"א
,  למורים ביצוע הדרכה

שיעורים, סיוע  בצפייה 
למנהלים ולצוות האנגלית  

25% -50% 
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ביישום יוזמות חינוכיות  
 . לימודיםותכנית 

 
חברה בוועדת   מט"ח /ראמ"ה 2011-2014

ההיגוי של  
באנגלית  המיצ"ב 

 .ח'-לכיתות ה' ו 
 

מבחני    שלקרה וב  ליווי
המיצ"ב באנגלית לכיתות  

 ה'  ח'. 

על פי שעות   
ומפגשי  

הוועדה )בין  
מיים  פע

  לשלוש 
 בחודש( 

 היום- 2014
 
 

ראש וועדת   יושבת מט"ח /ראמ"ה
מבחן  ההיגוי של 

המיצ"ב באנגלית  
 . ח', לכיתות ה'

 

הובלת וועדת ההיגוי  
האחראית על פיתוח מבחן  

המיצ"ב לכיתות ה' וח',  
לרבות מחוונים, כללי  

ציינון וכיו"ב. הובלת הליך  
האישור הסופי של המבחן  

 והחומרים הנלווים. 
 

על פי שעות   
ומפגשי  

הוועדה )בין  
מיים  פע

לשלוש  
 בחודש( 

 היום    -2018
 
 

יושבת ראש וועדת   ראמ"ה/מט"ח 
ההיגוי למבחן  

שפה דבורה  
באנגלית, כיתות  

 ח', ט'.   

הובלת וועדת ההיגוי  
לבנייה ופיתוח של מבחן  

אלקטרוני, לרבות  
מחוונים, כללי ציינון  
וכיו"ב. הובלת הליך  

האישור הסופי של המבחן  
 והחומרים הנלווים. 

 

על פי שעות   
ומפגשי  

הוועדה )בין  
מיים  פע

לשלוש  
 בחודש( 

 היום   -2020
 
 

יושבת ראש וועדת   ראמ"ה/מט"ח 
'המודל  ההיגוי: 

החדש להערכה  
  בית ספרית'

בכיתות ה', ו', ח',  
 ט'.

הובלת וועדת היגוי לבניית  
מודל  חדש להערכה  

חיצונית של בתי הספר  
ומערכות חינוך שיחליף את  

מבחן המיצ"ב באנגלית  
 . 2021החל משנת 

על פי שעות   
ומפגשי  

הוועדה )בין  
מיים  פע

לשלוש  
 בחודש( 

 

 שיפוט וייעוץ פרסומים מדעיים

 אישור מערכת   הגוף המזמין/מבקש  השנה 

2018 Shonfeld. M. & Gibson. D., 

(Eds.) 

Peer review for invited chapters.  

 

2018 Current Psychology Review Manuscript CUPS-D-18-00856 

 

, כנס כניסה להוראה, ועדת ההיגוי 2018

סמינר הקיבוצים: שיפוט  

 תקצירים. 

 

 לאומי:   כנס בין מכון מופת 2019

The Story of Innovation in 

Teacher Education, 

International Conference 
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 שיפוט תקצירים. 

 : חוות דעת מומחהמכון מופת 2019

 

 

, כנס קיבוציםה מכללת סמינר  2019

 חונכים: שיפוט תקצירים.

 

 

, כנס מכללת סמינר הקיבוצים 2020

 חוקרים: שיפוט תקצירים 

 

 

2020 International Journal of 

Research in Education and 

Science: Review of 

manuscript 

 

IJRES 

Web: http://www.ijres.net 

18נספח ד'   
 

2021 Language and Teaching: 

Review of commisioned 

paper: 

  

https://mc.manuscriptcentral.com/language-
teaching 

 

 

2021 Journal of Peace Education: 

Review of manuscript 

 

ID CJPE-2021-0009 

 

 

 תהשתתפות במערכת של כתב ע

1: Editorial Board Member of: Journal of Lingisitics and Education (2018-2019).  

 םכנסים בינלאומיי הרצאות ב
 

 Date 

 

Event  Name of 

presentation/lecture 

 

Presentors 

1 July, 2005 Wisconsin, Ohio  
USA 

Poster: 
A Critial Discourse 
Analysis : English in 
Grades 1 & 2 in Israel 

Carmel Rivi 

2 March, 2008 American 
Association of 
Applied linguistics 
(AAAL), Portland, 
Oregon,  USA. 

Poster: 
The trend for English 
young learners 

Carmel Rivi 

http://www.ijres.net/
https://mc.manuscriptcentral.com/language-teaching
https://mc.manuscriptcentral.com/language-teaching
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3 March, 2009 American 
Association of 
Applied Linguistics 
(AAAL), Denver, 
Colorado,  USA. 

Lecture: 
English for young 
learners in grades 1 and 
2 in Israel: A critical 
discourse analysis 

Carmel Rivi 

4 March, 2010 American 
Association of 
Applied Linguistics 
(AAAL), Atlanta 
Georgia, USA 

Lecture: 
The ‘Good Parents’ 
Discourse in Early 
English Language 
Learning, Teaching and 
Training 

Carmel Rivi 

5 February, 2014 Writing Research 
Across Borders III 
(WRAB)  
Universite Paris 
Ouest Nanterre,  La 
Defense, France. 

Lecture: 
Exploring pre-service 
teachers’ self-efficacy 
for writing, and the 
teaching of writing in 
English as a Foreign 
Language. 

Waldman Tina 
& Carmel Rivi 

6 June, 2014 Sociolinguistics 
Symposium, SS20. 
Jyväskylä, Finland 

 

Lecture: 
A work-abroad 
experience in Israel: 
Participants’ 
motivations, attitudes, 
identities and language 
proficiency 

Donitsa 
Schmidt 
Smadar, 
Carmel Rivi & 
Shemer 
Elyakim Tal  

7 March, 2015 American 
Association of 
Applied 
Linguisitics, 
(AAAL) Toronto, 
Canada. 

Lecture: 
Attitudes, perceptions 
and identities of Arab 
and Jewish students. 

Rivi Carmel 

8 June, 2016 Sociolinguistics 
Symposium, SS21 
Murcia, Spain. 

 

Lecture: 
What Role does English 
Play in Understanding 
the ‘Other’? Attitudes of 
Israeli Jewish and Arab 
students towards each 
other 

Carmel Rivi & 
Yochanna Miri  

9 November, 2018 International 
Conference: What a 
feeling? Language 
education and 
emotions. Antwerp, 
Belgium. 

Lecture: 
The effect of 
mindfulness intervention 
on pre-service English 
teachers’ self-efficacy 
for teaching writing. 

Waldman Tina 
& Carmel Rivi 

10 September, 2018 ECER European 
Conference on 
Educational 
Research 
Bolzano, Italy. 

Lecture: 
1: Views on Attrition 
and Retention: What do 
beginning English 
teachers need to stay in 
their jobs? 

Carmel Rivi & 
Badash Merav 

11 September, 2018 ECER European 
Conference on 
Educational 
Research 
Bolzano, Italy. 

Lecture: 
1: Views on Attrition 
and Retention: What do 
beginning English 
teachers need to stay in 
their jobs? 
 

Carmel Rivi & 
Badash Merav 
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2: Towards mutual 
understanding: 
Intergroup encounters 
between Arab and 
Jewish students in Israel. 

Carmel Rivi & 
Yochanna Miri 

12 February, 2019 Proteach 
symposium, 
Department of 
Education, 
University of 
Salzburg, Austria.  

 

Workshop: Empathy 
and the beginning 
teacher 

Carmel Rivi & 
Shabtay Galit 
 

13 June, 2019 The 7th International 
Conference on 
Teacher Education: 
The Story of 
Innovation in 
teacher education.  
Mofet Institute, 
Israel. 

Lecture: 
Induction workshop for 
Kindergarten teachers: 
A case study. 

Rozenberg 
Katya, Carmel 
Rivi 

14 September, 2019 ProTeach 
Symposium, 
Kibbutzim College 
of Education, Israel  

Lecture:  
Executive summary: 
Reporting on academic 
units in colleges- 
induction into teaching. 

Carmel Rivi 

15 September, 2019 ECER Conference:  
European 
Conference on 
Educational 
Research  
Hamburg, Germany 

Lecture: 
1: Shifting Mindsets: 
second career teachers’  
transformation of 
knowledge. 
 

Badash Merav, 
Carmel, Rivi, 
Leshem Shosh, 
Topaz Beverley 

Lecture: 
2: Grammar Instruction 
in a Communicative 
Framework. 

Badash Merav 
& Carmel Rivi 

16 September 2020 
 

ECER Conference:  
European 
Conference on 
Educational 
Research:Gasgow – 
Canceled  

English for Young 

Learners (EYL): 

Parents' discourse.   

Carmel, R. 

17 June 2021 IAIE Interntional 
Conference, 
Kibbutzim College 
of Education. 
(upcoming)  

Mindfulness meets self-

regulation and empathy 

in teaching English as a 

Foreign Language 

(EFL) writing. 

Carmel, R. 
&Waldman, T. 
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  הקיבוציםבמכללת סמינר כנסים  :  כנסים בארץהרצאות ב

 

 מקום מציגים שם ההרצאה  תאריך 

  –סטודנטים שגרירים    2014אוקטובר  

 לחיות את החלום 

 

מכללת סמינר   ,כנס מחקרי מרצים  כרמל ריבי 

 הקיבוצים.

אזרחות משותפת:   2015אוקטובר  

הבניית הזהות העצמית  

הלאומית והמקצועית  

של סטודנטים בסיוע  

 מפגשים עם ה"אחר". 

מכללת סמינר  , כנס מחקרי מרצים כרמל ריבי 

 הקיבוצים.

האפקט של שימוש   2015אוקטובר  

בתוכנת הקראה  

באנגלית על שטף  

קריאה והבנת הקריאה  

של סטודנטים עם  

 לקויות למידה 

, ולדמן  טישרייבר ב

 יבי כרמל רוינה ט

 כנס מרצים, סמינר הקיבוצים

  :מורים לאנגלית 2016אוקטובר  

אפקטיביות בהוראה,  

  - נשירה והתמדה

תפיסות ועמדות של  

מורים מתחילים  

 לאנגלית 

 כנס מרצים, סמינר הקיבוצים וכרמל ריבי בדש מרב 

מורים לאנגלית לאן?   2017אוקטובר  

תפיסותיהם של מורים  

מתחילים לאנגלית  

בנוגע לשנת ההתמחות  

 הראשונה  

 בבית הספר 

 כנס מרצים, סמינר הקיבוצים ובדש מרב   כרמל ריבי

:  מחדשחישוב מסלול  2019אוקטובר  

דפוסי חשיבה בקרב  

 מורי הסבה לאנגלית 

 

כרמל  לשם שוש, 

,טופז בוורלי ובדש  ריבי

 מרב

 הקיבוציםכנס מרצים, סמינר  

תפיסות מורים   2019אוקטובר  

לאנגלית לגבי הוראת  

   הדקדוק באנגלית

בדש מרב, הראל  

  כרמל ריביאפרת, 

 ווולדמן טינה 

 כנס מרצים, סמינר הקיבוצים
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השתלבות גננות חדשות   2020אוקטובר  

  - במרחב הפרופסיונאלי

 הרהורים ותובנות  

, רוזנברג  ריבי כרמל

 קטיה והמר דפנה 

 כנס מרצים, סמינר הקיבוצים

סוציאליזציה של   2020אוקטובר  

מורים בקריירה שניה  

 בבתי הספר 

  ריבי  כרמלשוש לשם, 

 בדש מרב וטופז בוורלי  

 כנס מרצים, סמינר הקיבוצים

 

 

 ארצייים כנסים 

 

 מקום מציגים שם ההרצאה  תאריך 

יוני  

2014 

 לשלם את הקשב 

 Pay Attention   

שרייבר בטי, וולדמן טינה  

 וכרמל ריבי 

כנס קבוצת עניין של מרכזי תמיכה  

 ללקיות למידה 

פברואר  

2014 

Exploring pre-service 

teachers' self-efficacy for 

writing, and the teaching of 

writing in English as a 

foreign language.    

כנס כתיבה אקדמית, מכון מופת:   וכרמל ריבי וולדמן טינה 

אתגר הכתיבה האקדמית בעולם של  

 היום  

 מכון מופת  

ינואר  

2015 

Shared Citizenship Project 

with Arab and Jewish 

English Education Majors. 

 ((NIMBYכנס בינלאומי  ויוחנה מירי   כרמל ריבי

Not In My Back Yard 

 מכללת בית ברל 

פברואר  

2019 

שנת ההתמחות בחממות  

חינוכיות בקרב גננות מתחילות: 

 חקר מקרה  

ורוזנברג    כרמל ריבי

 קטיה 

 

מכללת    , 3מס'  כנס כניסה להוראה

 , באר שבע קיי

מרץ  

2021 

שיתופיות ושיתופי פעולה של 

סמינר הקיבוצים  בחממה  

)חלק ממושב ייעודי   בחולון

 לפרוייקט 'פרומנטורס'( 

המר ליאנה, אלפן  נירה  

   וכרמל ריבי

כנס מופת: 'לכידות וקוהרנטיות  

 ברצף ההכשרה' 

מרץ  

2021 

תכניות לווי והשתלבותן של גננות  

 . בראשית דרכן בעבודה

ורוזנברג    כרמל ריבי

 קטיה  

כנס ארצי לכניסה להוראה: 'להמציא  

 אונ' ת"א את עצמנו מחדש', 

 

 הרצאות אורח בהזמנה 

 

 מקום אוכלוסיית יעד  שם ההרצאה  תאריך 

מאי  

1998 

הוראת אנגלית ללומדים  

 צעירים: כיוונים ומגמות 

כנס בנושא הוראת שפה  

 זרה

 בית ברל, ישראל 
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יוני  

2000 

 המורה לאנגלית: 

 תאוריה ופרקטיקה 

 

כנס ארצי למפקחים  

 ומדריכים לאנגלית 

 ישראל זיכרון יעקב,  

 

ינואר  

2004 

Issues in Early English 

Language Learning in Israel 

 

Euorppean Council of 

Modern Languages 

Graz, Austria 

יולי  

2004 

A Critical Discourse 

Analysis: Early English 

Language Learning 

 

 אוניברסיטת לסטר, אנגליה  כנס דוקטורנטים 

University of Leicester, UK 

נובמבר  

2004 

השפעת הגלובליזציה על אנגלית  

 בכיתות א' ב' 

 

 מכון מופ"ת, ת"א  דוקטורנטים  כנס

 

ינואר  

2007 

ב' על ידי  -אנגלית בכיתות א'

 בעד או נגד?  :מחנכים

 

מגמות   נל ביום עיון:אפ

 בהוראת אנגלית 

 אוניברסיטת ת"א 

אפריל  

2010 

מגמת הוראת אנגלית בכיתות א'  

 ב' 

 

פורום מחקר, בחוג  

להוראת שפות,  

 אוניברסיטת ת"א 

 אוניברסיטת ת"א 

פברואר  

2010 

The Good Parents' Discourse 

in Early Language 

סגל המורים ,בית הספר  

לחינוך, אוניברסיטת  

 ''מונטקלייר'',ניו ג'רסי 

 

אונ' מונטקלייר, הזמנה ע"י פרופ'  

 ינברג ופרופ' דוויד שוורצר חיים גר 

ינואר  

2015 

הוראת הקריאה והכתיבה  

 באנגלית 

 

 Israelתכנית מסע 

Teaching Fellows 

 

 מרכז פסג"ה ראשל"צ 

אפריל  

2015 

Issues in English Education 

in Israel: The Prespective of 

Teacher Education 

 מסין  משלחת אנשי חינוך 

 

Marathon Group: Digital content 

solution for education and 

training, Ramat Gan, Israel 

פברואר  

2016 

 הוראת אנגלית ללומדים צעירים
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