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 השכלה אקדמית .1

( מהאוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך ע"ש PHD) לפילוסופיה דוקטור: 2009 .1.1

הוראה של סטודנטים להוראה ומורים מתחילים:  גישותשלמה )סימור( פוקס. עבודת מחקר בנושא: 

חקר מקרה של הכשרת מצטיינים להוראת מקצועות היהדות, בהנחיית פרופ' עלית אולשטיין וד"ר 

 אשר שקדי.

מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מרכז מלטון לחינוך  .M.Aתואר מוסמך במדעי הרוח  :2003 .1.2

יהודי בתפוצות. עבודת גמר בנושא: הגורמים המשפיעים על הצטרפות לתכנית להכשרת מצטיינים 

 להוראה: חקר מקרה של הכשרת מצטיינים להוראת מקצועות היהדות, בהנחיית ד"ר אשר שקדי.

 להכשרת מורים. יסודיים, ממכון כרם-הוראת מקצועות יהדות בבתי ספר על תעודת :1991 .1.3

בעבודה סוציאלית, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר   .B.A: תואר ראשון1986 .1.4

 לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד.

 

 תעסוקה אקדמית .2

 האוניברסיטה העברית בירושלים .2.1

 בנושאקורס  ,בחינוךמנהל מדיניות ומנהיגות לימודי תואר שני בה לבמגמעתה: מרצה  -2015 .2.1.1

 .תפקיד מנהל בי"ס בהערכה ופיתוח פרופסיונאלי של מורים

תכנית מצטיינים להכשרת  –מתכנית רביבים לסטודנטים : מדריכה פדגוגית 2003-2001 .2.1.2

 .מורים להוראת מדעי היהדות

איכותניות מתקדמות  ס שיטות מחקרבקורשל ד"ר אשר שקדי : עוזרת הוראה 2005-2001 .2.1.3

  .לתואר שני בחינוך

 , המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויותסמינר הקיבוצים .2.2

דידקטיקה של הוראת מקרא ותרבות ישראל ומדריכה פדגוגית בקורס מרצה  :עתה -2008 .2.2.1

 .בקורס התנסות בהוראת מקרא ותרבות ישראל

 לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך.ת עבודות גמר מרצה בקורס הנחיי :2020-2018  .2.2.2
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 בניהול וארגון מערכות חינוך. מנחת עבודות גמר לתואר שני: 2020-2015  .2.2.3

(, מורה 9מרצה בקורסים לדרגות הגבוהות של אופק חדש: מורה חונך )דרגה  :2017-2012  .2.2.4

 .(7(, מורה יוזם )דרגה 8חוקר )דרגה 

 בתכנית הסבת אקדמאים להוראה.היענות לשונות הלומדים מרצה בקורס : 2011-2010  .2.2.5

  ישראלית.-זהות יהודיתעל קורסים מרצה ב: 2014-2010  .2.2.6

 , מכללה אקדמית תורנית לחינוךמכללה ירושלים .2.3

מרצה בתכנית לימודי תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך קורסים על מנהיגות  :2020-2012

 מחקר איכותני.  מורים והערכת הוראה ושיטותהנחיית מורים, הערכת פדגוגית, 

 המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום .2.4

עתה: מרצה בתכנית לימודי תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך קורסים על פיתוח עובדי  -2020

 הוראה לגיל הרך, מתודות בהדרכה והנחיה קלינית ושיטות מחקר איכותני. 

 נוךאורות ישראל מכללה אקדמית לחי .2.5

המכון הישראלי למנהיגות  אבני ראשה במתווההכשרת מנהלי בתי ספר מרצה בתכנית : 2018-2014

 קורסים על פיתוח מקצועי של מורים והנחיית מורים.בית ספרית 

 

 פעילות אקדמית  .3

 הרצאות בכנסים אקדמיים .3.1

3.1.1. "Methods of Teaching the Bible - A Study on the Learning Experience of 

the Millennium’s Pupils from High Schools in Israel". Pixel International 

Conference: The Future of Education Conference, Edition 9, Florence Italy, 

June 2019 

יסודיים מדור -תפיסות תלמידי בתי ספר ממלכתיים על –סובלנות, גינוי והסתייגות " .3.1.2

המכללה , , כנס מחקרי מרצים, סמינר הקיבוצים"י בישראלהמילניום כלפי הציבור החרד

 . 2019אוקטובר  ,לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

תפיסות התנ"ך והוראתו בבית הספר: קולם של בני נוער מדור המילניום, תלמידי בתי ספר " .3.1.3

 .2018 , דצמבר. כנס פדגוגיה של הוראת מקרא, כנס מכון מופ"ת"ממלכתיים

3.1.4. "Teaching approaches of neophyte teachers". Second ICRTEL 2018 – 

International Conference on Research in Teaching, Education & Learning, 

Budapest, Hungary, September 2018. 

כנס מגמות מנהל . "תפיסות מנהלים את תפקידם בפיתוח מקצועי של מורים בבית ספרם" .3.1.5

, מכללה חדשות ואפקטיביות במנהל החינוךמסורת,  – ת ובמכללותהחינוך באוניברסיטאו

  .2018ירושלים, יוני 
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כנס קצין וגוטרמן,  –" לקראת מסגרת תיאורטית "הוליסטית" של מנהיגות לצדק חברתי" .3.1.6

, מסורת, חדשות ואפקטיביות במנהל החינוך – מגמות מנהל החינוך באוניברסיטאות ובמכללות

  .2018מכללה ירושלים, יוני 

3.1.7. "Instructing Teachers of Refugee Pupils – Transparency, Choice and 

Sharing". ATEE Winter conference 2018: Technology and Innovative 

learning. HU, University of Applied Sciences Utrecht, Utrecht, The 

Netherlands, February 2018.  

כנס ה, "נתונים איכותניים לניתוח עזר בתכנת שימוש –איכותני  מחקר הוראת של פדגוגיה" .3.1.8

, אוניברסיטת בין האישי לפוליטי איכותני מחקר – איכותני למחקר השמיני הישראלי הבינתחומי

 .2018 בן גוריון בנגב, פברואר

3.1.9. Mainstream Israeli teenagers’ conceptions of Ultra-Orthodox Jews: 

Humanism, criticism and resentfulness. International Conference at Umeå 

University, Sweden: Strong Religion and Mainstream Culture Youth, 

Education and Technology, Umeå, Sweden, June 2017. 

חקר משווה של עמדות פרחי ניהול בכניסה  – תוצאות מצופות ממנהלים בראשית דרכם" .3.1.10

המכללה , סמינר הקיבוציםכנס מחקרי מרצים, , "לימודיהם בתכנית הכשרת מנהלים ובסיום

 . 2017 אוקטובר, לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

הוראה של סטודנטים להוראה ומורים מתחילים: חקר מקרה של הכשרת מצטיינים  גישות" .3.1.11

, כנס מחקר איכותני בשרות הכשרת מורים, האוניברסיטה העברית "תלהוראת מקצועות היהדו

 . 2016, דצמבר ם, המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטוןבירושלי

הגורמים המשפיעים על הצטרפות לתכנית להכשרת מצטיינים להוראה: חקר מקרה של " .3.1.12

, כנס מחקר איכותני בשרות הכשרת מורים, האוניברסיטה "תכנית הכשרה למקצועות היהדות

 . 2016, דצמבר העברית בירושלים, המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון

כנס ה, "ניתוח פרשני של שיעורים בכיתות תיכון – 21-הוראה בעשור השני של המאה ה" .3.1.13

אוניברסיטת , משתנות בסביבות איכותני מחקר – איכותני למחקר השביעי הישראלי הבינתחומי

 .2016פברואר  בן גוריון בנגב,

כנס מגמות מנהל חינוך, מכללת  ,"תמורות ואתגרים במבנה הכשרת מנהלים לבתי ספר" .3.1.14

  .2015ישראל, אלקנה, יוני  אורות

פיתוח מקצועי של  –, כנס הוראה משמעותית ומשמעות ההוראה "כל הזמן –כל הכיתה " .3.1.15

 .2015, מרץ ברנקו וויסינוך השנתי על שם ד"ר כנס החמורים, 

ס הבין לאומי השישי כנה, "התפתחות מקצועית של מורים מתחילים –מחזון למציאות " .3.1.16

 .2013, מכון מופ"ת, פברואר חינוך משנה מציאות – להכשרת מורים
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תהליכי התפתחות ולמידה של פרחי ניהול בתכנית הכשרת מנהלים לבתי  –בדרך לניהול " .3.1.17

, אוקטובר המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות, ינר הקיבוציםסמ, כנס מחקרי מרצים, "ספר

2012. 

, הכנס הישראלי "בין מחקר ללא מחקר: על הגבולות המתודולוגיים של המחקר האיכותני" .3.1.18

 .2012, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פברואר החמישי למחקר איכותני

ממצאי מחקר על הוראה בבתי ספר לא בגישה הקיימת:  –ויטאליות בהוראת לימודי יהדות? " .3.1.19

, יהודי בחינוך למחקר כנס הבין לאומי השישי של האגודה הישראליה, "תיכוניים ממלכתיים

 . 2010אילן, דצמבר -אוניברסיטת בר

כנס הרביעי של המרכז ה, "היבטים אתיים במחקר איכותני הכולל תצפיות במעשה ההוראה" .3.1.20

, מדימ-שיתוף עם העמותה לחקר האדם הרבבהישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה 

 . 2010אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פברואר 

 כנס האגודה, "מתודולוגיה להערכת התפתחות הידע בפעולה של מתכשרים להוראה" .3.1.21

 .2009הישראלית להערכת תכניות, איל"ת, פברואר 

כנס הבינלאומי ה, "בין הוראה ראויה להוראה בפועל מורים את ההוראה:-תפיסות סטודנטים" .3.1.22

 .2007, מכון מופ"ת, יוני מורים על פרשת דרכים – החמישי להכשרת מורים

כנס הישראלי ה ",וחם בעזרת תוכנת ניתוח איכותניתארגון נתונים ונית –מאגר נתונים צומח " .3.1.23

 . 2006בנגב, פברואר  אוניברסיטת בן גוריון, הבינתחומי השני לשיטות מחקר איכותניות

כנס השנתי ה, "הערכה פנימית איכותנית בארגון מתודולוגית –זמינות, ומהימנות שקיפות, " .3.1.24

 . 2006, פברואר בנגב של המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן גוריון 9-ה

כנס השביעי של איל"ת, ה, "שדה: המשגת נתונים במחקר הערכהתיאוריה הצומחת מה" .3.1.25

 אוניברסיטת בן גוריוןמהתיאוריה לשדה ובחזרה,  – תכניותאגודה ישראלית להערכת ה

 . 2006בנגב, פברואר 

לתכנית הכשרת  הגורמים המשפיעים על הצטרפות –מתיאורים לתיאוריה מסדר שני " .3.1.26

אוניברסיטת , כנס הישראלי הבינתחומי הראשון לשיטות מחקר איכותניותה, "מצטיינים להוראה

 .2004פברואר בנגב,  בן גוריון

נית להכשרת מועמדים לתפקידי מובילים ומנהיגים בהוראה: מניעי הצטרפות לתכגיוס " .3.1.27

הכשרת מורים כשליחות  – כנס הבינלאומי הרביעי להכשרת מוריםה, "מורים להוראת יהדות

 .2002מכון מופ"ת, יוני , מפתח לעתיד, חברתית

 

 בכנס אקדמי רהצגת פוסט .3.2

Dr. Ilana Turetsky, Dr. Ori Katzin, Prof. Jeffrey Glanz: poster title: Implementation of 

Differentiated Instruction among Teachers in Jewish Schools in Israel and in USA". The 

7th international conference on teacher education – The Story of Innovation in Teacher 

Education, Mofet Institute Conference, Tel-Aviv, Israel June 2019. 
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 שיפוט לכתבי עת אקדמיים .3.3

 , הוצאת המרכז האוניברסיטאי אריאל.סוגיות חברתיות בישראל .3.3.1

 הוצת מכון מופ"ת.דפים,  .3.3.2

 

 פרסומים אקדמיים .4

4.1. Katzin, O. (2021). Mainstream Israeli Teenagers Conceptions of Ultra-Orthodox Jews: 

Humanism, Criticism and Resentfulness. Gelfgren, Stefan, Lindmark, Daniel (Eds.), 

Conservative Religion and Mainstream Culture – Opposition, Negotiation, and 

Adaptation (pp. 171-187). In Ganzevoort, R. R., Ammerman, N., & Sremac, S. (Series 

Ed.), Palgrave Studies in Lived Religion and Societal Challenges. Palgrave Macmillan. 

בבתי ספר  Z-מנוכרים לשיעור, תפיסות תלמידי דור ה –(. מחוברים לתנ"ך 2020כץ, ג' וקצין א' ) .4.2

 .70-47, החינוך וסביבו מ"ביסודיים. -ממלכתיים על

(. "מישהו מריץ אותי": השעה הפרטנית כמקפצה לתלמידים ולמורים כאחד. בתוך נ' 2018קצין, א' ) .4.3

עמ' בחינוך העכשווי  הרבגוני הוא הסטנדרטי החדש: הוראה פרטניתאלוני, ק' גוטרמן, צ' שורק )עורכים(, 

 . הוצאת מכון מופ"ת והסתדרות המורים. 152-145

(. "כדאי" ו"ראוי" להיות מורה: דרוש חזון לתוכניות להכשרת מורים להוראת מקרא 2018קצין, א' ) .4.4

 .169-138, החינוך וסביבו מ'ותרבות ישראל. 

4.5. Katzin, O. (2015). Teaching Approaches of Beginning Teachers for Jewish Studies in 

Israeli Mamlachti Schools: A Case Study of a Jewish Education Teachers’ Training 

Program for Outstanding Students, Journal of Jewish Education, 81:3, 285-311. 

, ל"ז החינוך וסביבובלבד.  לעילית לא הספר: בבית הְקשיבּות (. מדיטציית2015קצין, א' ובר שלום, י' ) .4.6

 .28-9עמ' 

, ל"ז החינוך וסביבו(. תמורות ואתגרים במבנה הכשרת מנהלים לבתי ספר. 2015גוטרמן, ק' וקצין, א' ) .4.7

 .87-67עמ' 

, עמ' ל"ה החינוך וסביבול. (. בדרך לניהול: מוטיבציה ומסוגלות של פרחי ניהו2013גוטרמן, ק' וקצין, א' ) .4.8

69-55. 

-114, החינוך וסביבו ל"ה(. בין חזון למעשה: הסתגלות מקצועית של מורים מתחילים. 2013קצין, א' ) .4.9

95 . 

. המרכז הישראלי 2008-2005אורים תכנית הדרכה להורים (. 2012קסן, ל', גולן, ח' וקצין, א' ) .4.10

 ן גוריון בנגב. (, אוניברסיטת בicqmלשיטות מחקר איכותניות )

 .325-309עמ'  החינוך וסביבו ל"ג(. הוראת מקצועות יהדות. 2011קצין, א' ) .4.11

(. הגורמים המשפיעים על הצטרפות לתכנית להכשרת מצטיינים להוראה: 2011קצין, א' ושקדי, א' ) .4.12

 .83-57עמ'  51 דפים חקר מקרה של תכנית הכשרה למקצועות יהדות.

https://www.palgrave.com/gp/series/15215
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(. מתודולוגיה להערכת התפתחות הידע בפעולה של מתכשרים להוראה. בתוך: 2009קצין, א' ) .4.13

אגודה ישראלית להערכת  -ישראל: איל"ת  ספר כנס העשור לאיל"ת: הערכה בתנועה.לוסטיג, ר' )עורכת(, 

 .130-118תכניות, 

  אחריםפרסומים 

של הכשרת מורים בעריכת ברק, י' וגדרון,  (. סקירת הספר שיתוף חינוכי פעיל: סיפור2010קצין, א' ) .4.14

 . 171-169עמ'  49דפים  א'. בתוך מדור ספרים על שולחן המערכת.

 .105-103(, 4פ"ג ). הד החינוך (. מהוראת מסירה להוראת בנייה2009קצין, א' ) .4.15

 

 עבודה מחוץ לאקדמיה .5

הנחייה קלינית למורים, בבתי ספר מלווה מנהלי בתי ספר בתהליכי פיתוח מקצועי של מורים ועתה:  -2008

 ובתי ספר המשתייכים למגזר הערבי. יסודיים, ממלכתיים וממלכתיים דתיים, בתי ספר תורניים-יסודיים ועל

 מעריכה תכניות בתחום החינוך עבור קרנות, מוסדות וארגוני מגזר שלישי.: 2019-2008

 ג'וינט מכון ברוקדייל.חוקרת במרכז אנגלברג לילדים ולנוער, מאיירס : 2009-2008

 מורה למקצועות מתמטיקה, מקרא ותושב"ע בחטיבות ביניים בירושלים. : מחנכת ו2001-1991

 עובדת סוציאלית בשרותי הרווחה של עיריית ירושלים.: 1988-1985

 

 פעילות ציבורית  .6

"אופק חדש הצעד  שזומן ע"י הסתדרות המורים:בראשות פרופ' יזהר אופלטקה, השתתפות בצוות חשיבה : 2014

 ממוקד חינוך והוראה". –. מסמך מורה אפשר 2020-2015הבא 

 ת אלימות בבתי ספר.תמצמיחים להפח מרכזחברה בוועדת היגוי של  עתה: -2015

שוויון והדרה של -מניעת אי פורוםבמניעת הדרה במסגרות הכשרת מורים וגננות  ראשת תת צוות עתה: -2021

 מכון מופ"ת 


