
 

 

1 

 

 קורות חיים  

 

 . פרטים אישיים 1

 סייג ד"ר כהן אסתר    שם:

 

 15.6.1952מקום ותאריך לידה 

 נשואה  מצב משפחתי:

 051136562נתינות ומספר תעודת זהות:

 , תל אביב 4יאשה חפץ  כתובת מגורים קבועה:

 0524014281 מספר טלפון סלולרי:

Email: coheesther@gmail.com 

 

 

 מהמאוחר אל המוקדם השכלה גבוהה. פרטים בדבר 2

קבלת  המוסד אקדמי  ההתמחות  תואר שנת 
התואר/  
 התעודה 

 הארץ בה 
התואר/    נרכש 

 התעודה 
אוריינות ותהליכי    -חינוך דוקטור

 קריאה 

 ישראל 2002 האוניברסיטה העברית 

 ישראל 1988 האוניברסיטה העברית  חינוך מיוחד  מ.א. 

וחינוך )מגמת   תושב"ע ב.א.
 תכניות לימודים(  

 ישראל 1975 אוניברסיטת תל אביב

     תעודת הוראה 

 

 דרגות אקדמיות וקביעות במוסדות להשכלה גבוהה .  3

 )יש לפרט מועד קבלת הקביעות, היקף הקביעות, הדרגה האקדמית העכשווית במכללה(

 

 מחלקה/חוג שם המוסד  תאריך והיקף הקביעות  דרגה 

מרצה  

 בכיר/ה 

 חינוך מיוחד  מכללת קיי 2010 מרצה בכירה

 חינוך מיוחד  מכללת קיי 2002מרצה   מרצה 

 חינוך מיוחד  מכללת קיי 1988קבלת קביעות  קביעות 
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 . הוראה / הדרכה 4

 ,  ומנחה עבודות גמר מרצה בכירה בתכנית לתואר שני בלקויות למידה          2017-2020

   מכללת תלפיות.                           

 , חוקרת  חינוך מיוחד ומרצה בחוג לחינוך מיוחדההכשרה בראש תכנית        2010-2017 

 במסגרת חוקרים בכירים של מכון מופ"ת.                            

  ראש יחידת המחקר במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ומרצה מרצה בכירה      2010 - 2005

 בחוג לחינוך ובחוג לחינוך מיוחד.                              

    במכללת אחווה ויועצת אקדמית לתחום האוריינות, במכללת קיי ומרצה      2003 -2002

 העברית  )מורה מן החוץ(.  מרצה באוניברסיטה 

 וג לחינוך מיוחד במכללת קיי.ראש הח    2002 - 1996

וספרותרפיה  הקריאה הוראתמדריכה פדגוגית במסלול חינוך מיוחד בתחום מרצה ו  -1988

 .במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

 

 עבודה במחקר פרטים על 

 

 מחקר בין מכללתי על הקורס  -שותפה בצוות חוקרים בכירים במכון מופ"ת      2014-2017

 הסמינריוני                        

 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי.  ראש יחידת המחקר    2012 - 2005

ת הצלחת תכנית המחקר מעריך א -מחקר עבור המכון לחקר הטיפוח בחינוך     2007 -2005

 בצמצום פערים ברכישת הקריאה.   לכל" העוסקת"עצמה 

  לשוני על הבנת הנקרא -עם עמיתה בנושא השפעת ידע מטההתערבות מחקר    2006 – 2004

 בקרב ילדים בכיתות ב.                           

 מחקר עם עמיתה בנושא חשיבה רפלקטיבית של  סטודנטים להוראה.    2005 – 2002

קשרים הלוגיים בטקסט אקספוזיטורי והשפעתם על  ה -מחקר לתואר דוקטור      1988-2001

 קוגנטיבי. -הבנת הנקרא, כתיבת סיכום וידע מטה

רים בשני מחקרי ביחידת המחקר של מכללת קיי. שותפה לצוות חוק חברה    1998 -1994 

 בוגרים, ומחקר הערכה של קורס מנהלים.  הערכה: מחקר מעקב
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 פרסומים . 5

 
 

 הערה: הפריטים החדשים מאז הדרגה האחרונה סומנו בכוכבית. 
 
 

  מאמרים שפיטים בכתבי עת מדעיים
 

( תפיסות של מורי מורים את   2017סייג,א. )-שחם,ע. וכהן-היימן, ר. קורלנד, ח. , השכל  .1

דפים כתב עת לעיון   .פדגוגית לגישה אקדמית-הסמינריוני בין גישה חינוכיתהקורס 

 .133-155, עמ' ולמחקר בחינוך

הכשרת פרחי הוראה דוברי עברית ודוברי  . (2012סייג, א', נתן, נ' וטרייביש, ב' )-כהן*  .2

 . 215-184, 45ן, חלקת לשו .ערבית לכתיבת משוב

  (. פיתוח הבנת הנקרא באמצעות שירי ילדים מחורזים.2010)סייג, א' -שר, ע' וכהן*  .3

 .      71-53 ,42לשון, חלקת 

הבדלים בין קוראים בשלוש   -(. הבנת רצף בטקסט אקספוזיטורי 2007סייג, א' )-כהן .4

 . 137 -117, 39, חלקת לשון   רמות.

  

,  דפים תכנית שילוב בגן הילדים.  -(. אשכול גנים 1991דור, נ' )-סייג, א', זיידין, נ' ובן-כהן .5

18 ,100-95  . 

           
6. Cohen-Sayag, E., Cohen, N., Fischl, D., Kessler, A. & Dafna, G. (2021) 

Pedagogical Counselors’ Self-exploration of Writing Feedback on Preservice 

Teachers’ Teaching Journals. Frontiers of Contemporary Education,  

 Vol. 2, No. 1, 21-1 . 

 

7. Haskel-Shaham, I., Cohen-Sayag E., AND Heimann, R. (2021) ‘There is no 

writing that is writing without teachers.’ Teachers’ Role in the writing process of 

a seminar paper. L1-Educational Studies in Language and Literature, 20, 1-27. 

 

 

8.Fischl, D., Kaplan, H., & Cohen-Sayag, E. (2017) Ethiopian pupils:  

Characteristics of school belonging and social engagement- a case study. In: The 

online journal of new horizons in Education, TOJNED, pg. 25-32. 
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9. Cohen -Sayag, E. (2016) Student-teachers Across the Curriculum Learn to 

Write Feedback. Does it reflect on their writing? The Journal of Effective 

Teaching. v16 n2 p5- 
 

10. Cohen-Sayag, E., Asaf, M., & Nathan, N. (2013). Student-teachers' comments 

on children's writing and their perceptions of their role as writing facilitators. 

The Journal of Writing Teacher Education. Vol. 2: Iss. 2, Article 7.  

Available at: http://scholarworks.wmich.edu/wte/vol2/iss2/7 

 

11.  Cohen-Sayag, E., Hoz, R., & Kaplan, H. (2012). The practicum in preservice 

teacher education: A review of empirical studies. Teaching Education, 24 (4) 

345-380. http://dx.doi.org/10.1080/10476210.2012.711815 

 

12.  Cohen-Sayag, E., & Fischel, D. (2012). Reflective writing in Preservice 

teachers' teaching What Does It Promote? In: Australian Journal of Teacher 

Education, 37(10), 20-36. 

 

13. Kainan, A., Cohen-Sayag, E., Fishel, D., & Hoz, R. (1997). Caring in the 

relations between teachers and their pupils: A follow-up study of  graduates in 

one teacher training college. In: European Educational Research Association 

EERA Bulletin, 3(3), 10-21. 
 

 פרקים בספרים: 

. ירושלים:  הוראת הקריאה בארה"ב: סקירת ספרות(. 2000סייג, א' )-אולשטיין, ע' וכהן .1

 מכון סאלד.

 

 -ספר רפאל ניר (. קישוריות בטקסט לימודי. בתוך: 2000סייג א' )-אולשטיין, ע' וכהן .2

 (. ירושלים: כרמל. 43-35)עמ'  בתקשורת בבלשנות ובהוראת הלשון מחקרים

 

(. צמצום פערים בקריאה: מחקר הערכה על הוראת  2012סייג, א' ואולשטיין, ע' )-כהן* .3

מזמרת  שחם, ר', בורשטיין, א',  אמיר וה' אטקין.- בתוך: ע', השכל  בהקריאה בכיתות 

 ספר לכל.  ירושלים:. (164-147עמ' )הלשון: אסופת מאמרים בחינוך  הלשוני 

 

http://scholarworks.wmich.edu/wte/vol2/iss2/7
http://dx.doi.org/10.1080/10476210.2012.711815
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4. Olshtain, E., & Cohen-Sayag, E. (2005). Knowing about expository texts: 

Meta-textual  awareness and reading comprehension. In: J. Frodesen, & C. 

Holten, The power of  context in language teaching and learning (pp. 141-

151). Boston: Thomson Hienle publishers. 

 

5. Olshtain, E., & Cohen-Sayag, E. (2005). Logical connectors in Hebrew: How 

well do eighth graders master them? In: D. D. Ravid & H. B. Shyldkrot (Eds.), 

Perspectives on language and language development. Assays in Honor of Ruth 

A. Berman (pp. 315- 326). Kluwer Academic Publishers.   

 

 חיצוניים:  מחקר  ותדוח 

דוח מחקר הערכת תוצאות של תכנית  ( 2021לדשטיין, ק. מח'ול, ב. בר א. )כהן סייג,א. גו. 1*

  מחוז דרום."נקרא ביחד בערבית" מוגש למשרד החינוך 

 

(. שפת המקצועות: ידע לשוני וביטויו במקצועות לימוד  2011סייג, א' )-לבנת, ז' וכהן. 2 *

  .הביניים. סקירת ספרות שהוגשה לוועדת המומחים לתחום שפה ואוריינות  שונים  בחטיבת

     למדעים. הלאומיתירושלים: האקדמיה  

http://education.academy.ac.il/Uploads/Events/language-of-the-

disciplines.pdf 

 

 

 פרסומים לא שפיטים 

מחקר מעקב  (. 1995ראט, א' )-, פישל, ד' וורדיסייג, א'-כהןקינן, ע', הוז, ר',  .1

 הנהלת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי. ל הוגשדוח מחקר ש. בוגרים 

 

.  הערכת תוצאות בקורס להכשרת מנהלים(. 1997, ברק, י' והוז, ר' )סייג, א'-כהן .2

 הנהלת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי.ל הוגשדוח מחקר ש

 

http://education.academy.ac.il/Uploads/Events/language-of-the-disciplines.pdf
http://education.academy.ac.il/Uploads/Events/language-of-the-disciplines.pdf
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יחסי   (2011,א., פוקס גלוסקא,ל., קפלן ושר,ע. )סייג -כהןחדד,ר., -בורוכובסקי   .3

 .26-31( עמ' 7עט השדה, )שדה המקרה של בי"ס "גבים"  -גומלין אקדמיה

 ",קולות"( אוריינות אקדמית האם חשבנו עליה במושגים אלה? 2011סייג,א. )-כהן   .4

 .  5-6( עמ'2, )וחברה עת לענייני חינוך -כתב

הכשרת למורים לניהול שיח (. 2012ראט, א' וגלסנר, א' )-סייג, א', נתן, נ', ורדי-כהן .5

 הנהלת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי.הוגש לש. דוח מחקר  לימודי בכיתה

עת לענייני חינוך  –"קולות" כתב (   על הערכה בהתנסות.  2014סייג, א. )–כהן     .6

 . 35-37( עמ' 7, )וחברה 

 

 

בדפוס מאמרים    
  

בתוך: " לצמצום פערים בקריאה. יחד קריאהכהן סייג, א., נמט, פ. , וייסמן, ש.  תכנית חונכות " .1

 חדשנות בחינוך בעריכת פרופ' עילית אולשטיין. 

  -תוכנית חונכות יחד קריאה בערביתכהן סייג,אסתר, גולדשטיין, קית', מח'ול, בהאא. בר א.   .2

 עילית אולשטיין. פרופ' בתוך: חדשנות בחינוך בעריכת  צמצום פערים בקריאה במגזר הבדווי.

 

3.Elite Olshtain and Esther Cohen-Sayag Choosing Target Populations and the implementation 

of Early Literacy Intervention Programs. Book in Honor of Dorit Ravid, Shpilberg publisher. 

 

 

 

 השתתפות בכנסים . 6 

 כנסים בינלאומיים 

 

   .( מכללת לוינסקי, ת"א1996כנס בינלאומי להכשרת מורים ) .1

בוגרים.  ממצאים ממעקב -סייג,א. דמיון ושוני בין מורים-הוז,ר. קינן,ע. וכהן

 )הרצאה( 

 

2. ALA (1998)  Quebec.  Olshtain, E., & Cohen-Sayag, E. Logical connectors: 

How well do Eighth graders master them? 
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(1999). ת "מופ של מורים בהכשרת השלישי הבינלאומי הכנס .3 סייג, א' ופישל,  -כהן

כמעט. יחסי דאגה בין   מורים לתלמידיםד'.  : 2000– משבר   והשתלמות בהכשרה וסיכוי 

 .ברל בית של מורים, מכללת

 

4.Learning Conference, Beijing.   (2000)  Cohen-Sayag, E. & Fischl, D. Levels of 

reflective thinking among preservice-teachers. 

  

 5. 32nd ATEE Annual Conference (2007). Equity and Diversity in Teacher 

Education. England.   Cohen-Sayag, E., Asaf, M., & Nathan, N.  Teacher-

students comment on  compositions:  Inferring from comments to perception of 

role as writing facilitators 

 

6. 13th TD Society for Text and Discourse, Madrid (2003). Olshtain, E., & 

Cohen-Sayag, E.  Meta-textual knowledge of poor and good readers: Information 

structure of expository text.  

 

 7. 34th ATEE conference, 2009.   Palma De Majorca 

a. Cohen-Sayag, E., Nathan, N., Treivish, B. Preparing prospective teachers to 

their role as writing facilitators. 

b. Cohen-Sayag, E., & Fischl, D. Schooling: Israeli -Ethiopians immigrant 

pupils' sense of belonging and social involvement in Israeli schools. 

  

8. First International Conference on Academic Writing, FAW Tel-Aviv, (2010). 

Academic writing and beyond in multicultural societies. (Israel Forum for 

Academic Writing) with MOFET. Nathan N., Treivish B., & Cohen-Sayag, E. 
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(2010). Practice in writing feedback as a reflective process in teacher 

education.  

 

ATEE conference, 2010. Budapest.  th9. 35   

a.Cohen-Sayag, E., & Hoz, R. The practicum in pre-service teacher 

education: A literature review based on empirical studies. 

b. Cohen-Sayag, E., & Glassner, A., Nathan, N., & Vardi-Rat, E. Teaching 

student teachers how to conduct discourse in class. 

 

10. The 6th International conference of Teacher Education, Jerusalem, July 2013.  

Cohen-Sayag, E., & Amnon Glassner: Teaching Student Teachers How to 

Conduct Discourse in Class. 

 

11. The International conference of IFAW 27 July 2016 TLV 

       Cohen-Sayag, E., Heimann,R. Haskel-Shaham, I. &Kurland, H. Symposium:  

     The seminar course in teacher Education. 

 

12. ATEE conference Oct.2017 Dubrovnik, Changing Perspectives and 

Approaches in Teaching. 

Cohen-Sayag, E., Cohen,N., Fischl,D., Kessler, A. & Govrin, D. Feedback 

Writing on Teaching Journals, Pedagogical supervisors explore their 

comments on reflective writing – a self-study.  

 
 
 
 
 
 

 כנסים בארץ 
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)הרצאה(. הצגת עבודת הגמר   סכמה סיפורית של ילדים מפגרים.(. 1986סקריפט ) .1

 לתואר השני.

. )הרצאה(.  תוצאות מעקב בוגרים בהכשרת מורים(. 1994כנס אילה ) .2

 האוניברסיטה העברית ירושלים 

 . )הרצאה(. השימוש במילות הקישור בכתיבת סיכום(. 2000כנס סקריפט ) .3

שיפור הידע על מילות הקישור והשפעתו על הבנת (. 2003כנס לשון וחברה ) .4

 . )הרצאה(. הנקרא

הפקת טקסט מדעי/ מידעי כחלק מתכנית הבנת הנקרא (. 2001כנס סקריפט ) .5

 והלמידה בתחום  

גרוט, ר'  -סייג, א', שמעיה, ח', בניה,ב, דה-שיח. משתתפות: רותם, ש', כהן-. רבהדעת 

 ושוורץ, ב'. יו"ר: אולשטיין, ע'.  

  ?כיצד יוצרים תלמידים בכיתות ח טקסט מידעסייג, א'. -(. כהן2005כנס סקריפט ) .6

 )פוסטר(. 

. הרצאת אעידוד הקריאה בכיתות סייג, א'. -(. כהן2006כנס ספרנים ומידענות ) .7

 מליאה.

השפעה של תכנית לצמצום פערים בקריאה מדויקת על (. 2008כנס אוריינות ושפה ) .8

 )הרצאה(.   הבנת הנקרא של תלמידים מתקשים בכיתה ב.

צמצום פערים בין תלמידי  -פרויקט פאקט בהבנת הנקרא(. 2011תרבותיות )-כנס רב .9

 ע"ש קיי. . המכללה האקדמית לחינוך העדה האתיופית לבין עמיתיהם

בכתיבת משוב   הדיאלוג בין סטודנט/ית למדריכה( 2015) מעגלי מחקר במכללת קיי .10

  .ענת קסלרו, ניצן כהן, דיתה פישל, דפנה גוברין סייג-אתי כהן. משתתפות: עצמי
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 פירוט סוג  

כתיבת תכניות   .1

 לימודים 

 

מן הטקסט אל הלשון ובחזרה:  (. 2004סייג, א' )-.  שר, ע' וכהן1

מאגר פעילויות להגברת הערנות הלשונית בעקבות שירים  

 . )פרסום פנימי(מחורזים

תכנית להעמקת ההבנה של טקסט מידעי  (. 2006) סייג, א'-. כהן2

)שני מקבצים של טקסטים  ולהעשרת ידע כללי  וידע לשוני

ד(. נכתב במסגרת פרויקט  -ופעילויות למורה בכיתות ג

  .Parents And Children Together PACT פ.א.ק.ט. 

תכנית לפיתוח שטף קריאה: מקבץ (. 2008סייג, א'. )-כהן .3

  -שירי ילדים מהספרות העברית כבסיס לקידום שטף קריאה

 . מקבץ פעילויות למורה

פיתוח שטף קריאה.   -טקסטים לקורא המתחילכתיבת  .4

נמצאים בשימוש של המכון לחקר הטיפוח בחינוך במסגרת  

 תכנית "עצמה לכל" שהייתי שותפה בהשבחתה. 

תכניות אלה משמשות את הסטודנטים והמורים המתחילים 

 במחוז הדרום. 

 

השתתפות בפורום   .2

של מורי מורים  

העוסקים  

 בספרותרפיה 

הייתי שותפה פעילה בפורום של מורים לניתוח  2004 -2000בשנים 

יצירות ספרות בהנחייתה של ד"ר דבורה קובובי. במסגרת זו 

פרסמנו חוברת המציגה ניתוח יצירות ספרות למחנכים  

 המעוניינים בדגם הטיפולי.

ארגון ימי עיון   .3

במכללה למורים, 

לסטודנטים  

 ולעמיתים מהשדה 

 

   ה ימי עיון:שלושמחקר ארגנתי במסגרת תפקידי כראש יחידת 

 יום עיון בנושא המחקר העצמי ומחקרי ההערכה  -2006

מורי המכללה מדווחים על מחקרים ורשמים  -2007

 מכנסים בארץ ובעולם. 

יום עיון: הקשר בין המכללה  –"טנדו מכללה שדה"  -2008

לשדה בהשתתפותם של מורי המכללה, סטודנטים ומורים 

 המאמנים. בבתי הספר 
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ייעוץ אקדמי   .4

 בתחום האוריינות 

 

ייעוץ אקדמי לשיטת קריאה בגישה מאוזנת:  2006-2004

  אילנה לוגסי. "קוראים ולומדים בהנאה",

ייעוץ אקדמי לשיטת קריאה בגישה מאוזנת: "מפתח הקסם" 

 בהוצאת מט"ח. 

ייעוץ ופיתוח של תכנית קריאה לילדים דיסלקטיים   2008-2010

 כיום    בהוצאת מט"ח. "1"גמבה 

התכנית משמשת ללימוד עצמי של תלמידים שלא הצליחו לרכוש  

 את הקריאה. 

במסגרת המכון    "עצמה לכל" ייעוץ אקדמי לתכנית     2002-2005

  ברית.האוניברסיטה הע לחקר בטיפוח בחינוך, תכניות "ביחד", 

שימשתי כיועצת לתכנית וערכתי מחקר על תוצאות התכנית 

 בירושלים. 

  (Time to Know)ל"עת הדעת" ייעוץ אקדמי         2012  -2010

 בתחום השפה: פיתוח שיעורים מקוונים בעברית. 

                            

עריכת חוברת  .5

פרסומים של חברי  

 הסגל במכללה

כראש יחידת מחקר פרסמתי שתי חוברות במסגרת תפקידי 

ובהן תקצירים של פרסומי הסגל במכללה על מנת לעודד מחקר 

 ופרסומים.

 
.  2008-2005מפרסומי הסגל האקדמי מחקר ויצירה במכללה,  

 עורכות:  

 סייג, א' ונתן, נ.-כהן

.  2011-2009מפרסומי הסגל האקדמי מחקר ויצירה במכללה,  

 עורכות: 

 סייג, א' ונתן, נ.-כהן 

 

השתתפות  .6

 בוועדות: 

 

 השתתפות בוועדת המחקר של המכללה   2012 -2010

 השתתפות בוועדת המנויים של המכללה    2013-2015
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תכנון ועריכה חדשה של הליך וועדות הקבלה  – 2015

מחדש ביחד עם ראש  במסגרת פעולה זו ערכתי  במכללה.

את כל הליכי הקבלה ביה"ס להכשרה ד"ר אורלי קרן 

 מבחינה לשונית ואופרטיבית.  

בוועדת המקצוע עברית פעילה שותפה –  2017- 2015

במסגרת וועדה זו ערכתי סקר ארצי    .במשרד החינוך

 וסקירת ספרות על הכשרת מורים להוראת שפה. 

מבנה  שינוי  .7

הלימודים בתכנית  

 החינוך המיוחד 

שינוי במתווה ההכשרה בחינוך המיוחד בלימודי 

לאור תפקודים נמוכים של סטודנטים  -הדיסציפלינות

בהבעה בע"פ ובכתיבה, ביקשתי דיון בשינוי מתווה 

ההכשרה. לאחר דיונים עם ההנהלה התקבלה החלטה 

לחייב את כל הסטודנטים בחטיבה בלימודי שפה ותרבות 

אך משלבת גם לימודי ספרות  ,לשוןהמבוססת על לימודי 

במטרה להעשיר את הידע של הסטודנטים בהכרת   ומקרא

טקסטים קנוניים, להגביר ערנות לשונית ולשפר את כישורי 

 השפה. 
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 מלגות, פרסים, מענקי מחקר, מלגות עידוד מחקר  . 8          

 

 שנים  קרן המחקר  סה"כ 

אקסיומה הישגים בע"מ מחקר הערכה על   ₪50,000

 תכנית "נקרא ביחד ערבית"

2019-2020 

צוות חוקרים בכירים בנושא  -מכון מופ"ת ₪60,000

במכללות להוראה הכתיבה האקדמית  

2013-2016 

היוזמה למחקר  –האקדמיה הלאומית למדעים  ₪10,000 

מחקר על   -יישומי בחינוך הוועדה לתחום שפה

 ספרי הלימוד

2010 

50,0001₪ מחקר  -המכללה האקדמית לחינוך עש" קיי 

 שיח בכיתה. 

2007-2009 

מחקר על  -המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי  ₪150,000

הכשרת סטודנטים במכללה לכתיבת משובים  

 על חיבורים של תלמידים. 

2008-2010 

 50,000₪ המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה   

 העברית הערכת תכנית "עצמה לכל". 

2007 

סקירת ספרות על המחקר בתחום  -מכון מופ"ת ₪60,000 

 ההתנסות בהוראה בשני עשורים. 

2006 

10₪ מכון הנרייטה סאלד למחקרים במדעי החברה-   000,

 סקירת ספרות על הוראת הקריאה בארה"ב. 

2000 

 

 

 

 

 
 

 


