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    השכלה

 תואר  שנת סיום 
1980 Ph.D. אוניברסיטת מוסקבה, ברה"מ שלעבר , פיסיקהב 

 :נושא עבודת הגמר

“Photographic Photometry of Orion Variables in the T1 and T3 Tau T-

associations Region: Brightness variations of T Tau stars” 
 .Prof. Holopov, P.Nהמנחה: 

1975 M.Sc. ברה"מ שלעבר אוניברסיטת מוסקבה, , פיסיקהב 

1973 B.Sc.  אוניברסיטת מוסקבה, ברה"מ שלעבר , פיסיקהב 

 גוריון -אוניברסיטת בן,  במתמטיקה תעודת הוראה 1993

 

 

 מינויים ודרגות אקדמיות 
 

   אקדמית:  בכירות
 

 מרצה בכיר    2014

 מרצה 2010

 
 מינויים 

 
 קיד תפ מוסד  שנים

 למדעים ותקשוב מרצה  לחינוך ע"ש קיי  האקדמית  מכללהה היום   -  1995

   ראש בית הספר ללימודים מתקדמים לחינוך ע"ש קיי  האקדמית  מכללהה 2021 -  2016
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ראש התכנית לתואר שני "חינוך בעידן   לחינוך ע"ש קיי  האקדמית  מכללהה 2019 -  2013
 טכנולוגיות מידע" 

 ראש רשות המחקר  לחינוך ע"ש קיי  האקדמית  מכללהה 2016 -  2011

תפקידים שונים בשנים שונות: ראש המדור   מופ"ת מכון     2015 -  1997
לסביבות הוראה ולמידה מקוונות, ראש רשת  

עמיתי מחקר, ראש קבוצת עניין, ראש צוות  
 צוותי הפיתוח המתוקשבים ב ההחשיבה, חבר

 
 

 תעסוקה במוסדות אחרים 
 
 

 
 

 תפקיד  שם המוסד  שנים

  המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם  היום     -   2009
 גוריון -, אוניברסיטת בן(ICQM) והחברה 

חברת המרכז, מנחת סדנאות לניתוח  
 איכותני של מסמכי טקסט ומדיה 

 ומידענות   מרצה לתקשוב ברל -ת ביתמכלל 2010  -  2008

 כנה ומרצה להנדסת ת מכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון  2008  -  2001

 מדריכה מחוזית  משרד החינוך, מחוז דרום 2005  -  2004

להשתלמות מורים ולהכשרה   היחיד  2003  -  1997
 גוריון - , אוניברסיטת בןלהוראה

 צהמר

 מדריכה מחוזית  משרד החינוך, מחוז דרום 1998  – 1996

 מורה למתמטיקה ומחשבים  "אשל הנשיא", נגב  יבית הספר ההתיישבות 1998  -  1994

 חוקרת ומרצה  גוריון -מחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בן 1995  -  1991

 מדריכה מחוזית ומורה  ברה"מ לשעבר משרד החינוך, טשקנט,  1990  -  1989

 מנהלת ומרצה   ריום, טשקנט, ברה"מ לשעבר אנטאפל 1989  -  1985

שימושי, אוניברסיטת טשקנט,  מכון למדע  1985  -  1983
 ברה"מ לשעבר 

 חוקרת 

 חוקרת  מכון לאסטרונומיה, טשקנט, ברה"מ לשעבר  1983  -  1980

 עוזרת מחקר  אוניברסיטת מוסקבה, ברה"מ לשעבר  1977  – 1975
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 תפקידי ייעוץ  

 

 תפקיד  שם המוסד  שנים

   MOOCחברת הועדה להערכת הצעות לקורסי  המועצה להשכלה גבוהה  היום  - 2017

חלוץ בתחום   פרויקט ניסויייעוץ לוועדת ההיגוי של  . ויקט של משרד החינוךפר  2020 – 2016

למידה רב תחומית ובין  החינוך הטכנולוגי אשר מטרתו 
 .תחומית במגמות הטכנולוגיות בארץ

לחוקרים בנושאים מתודולוגיים של ניתוח תוכן ייעוץ  רשות המחקר במכון מופ"ת היום   – 2008
 באמצעות תוכנת אטלס

המרכז הארצי למחקר איכותני  היום   – 2009
 גוריון -באוניברסיטת בן

ייעוץ לחוקרים בנושאים מתודולוגיים של ניתוח תוכן 
 באמצעות תוכנת אטלס

 מחשב משרד החינוך, גף יישומי   2010 - 2008
 בחינוך

 ייעוץ אקדמי לוועדה "הוראה מתוקשבת" של מינהל
 וטכנולוגיה  מדע

 ייעוץ אקדמי לצוות המחקר "מסע לפולין"  מרכז אוניברסיטאי אריאל ושרון   2010  - 2009

-בית ספר מקיף א' ומקיף ג' בבאר 2005 – 2004
 שבע

, בתחום חקר  NASAייעוץ אקדמי לפרויקט משותף עם 
 הארץ. החלל ומדעי כדור 

עוץ אקדמי בנושא פיתוח יחידת הוראה  יי משרד החינוך, מחוז הדרום   1999 - 1997
 באסטרונומיה 

ידי בית ספר  מעוץ אקדמי לפרויקט ימי ההעשרה לתליי משרד החינוך, מחוז הדרום   1999 - 1998
 בנושא אסטרונומיה ומדעי כדור הארץ

 
 

   להשכלה גבוההמספר שנים של ניסיון בהוראה במוסדות 
 

 שנים  30
 

 רשימת קורסים שלימדתי בעבר ומלמדת כיום 
    

 תכנית הלימודים  שם הקורס 
 .M.Ed ניתוח שיח מקוון 

 .M.Ed הוראה מקוונת מרחוק 

 .M.Ed תרבותיות, גלובליזציה וטכנולוגיה -רב

 .M.Ed שילוב סימולציות, משחקים ועולמות וירטואליים בחינוך 

 .M.Ed ממוחשבים לצורכי מחקרכלים 
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 תכנית הלימודים  שם הקורס 
 .M.Ed סדנה מלווה עבודות גמר 

 .M.Ed מערכות טכנולוגיות לשרות בתי ספר ותרומתן למטרות חינוכיות וארגוניות 

 .M.Ed תרבותיות, טכנולוגיה וגלובליזציה -רב

 M.Ed., M.Teach  מכללתי- בין MOOC תרבותיות, קורס-מבוא לרב

טכנולוגיות, קורס מקוון בשיתוף עם מכללת סמינר  למידה והוראה בסביבות 
 הקיבוצים ומכללת גורדון 

M.Teach 

 .B.Ed סמינריון "חשיבה מתמטית של ילדים"  

 .B.Ed חקירה מתמטית בשילוב מחשב

 .B.Ed מדעי כדור הארץ 

 .B.Ed יסודות הפיסיקה 

 .B.Ed מכניקה  -פיסיקה 

 .B.Ed חשמל ומגנטיות  –פיסיקה 

 .B.Ed תקשוב בהוראה בחינוך מיוחד

 .B.Ed שיטות מחקר וסטטיסטיקה 

 .B.Ed מערכות מידע 

 .B.Ed תרבות דיגיטלית 

 .B.Ed הוראה מקוונת: מרעיון אל המעשה 

 .B.Ed סביבות הוראה מתקדמות 

 .B.Ed פיתוח יוזמות בסביבה מתוקשבת

 .B.Ed תכנות אינטרנט למתמחי מתמטיקה 

 .B.Ed היסטוריה של מתמטיקה  

 
 
 

 פרטים על פרסים והצטיינויות  
 

 מלגת שפירא למדענים עולים   1995  – 1991

 
 מענקי מחקר
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מעניק  נושא  תקופה 
 המענק

 חוקרים שותפים  סכום

  תהליך למידה שיתופית הבניית 2020
הסטודנטים הלומדים   של

בקורס מקוון מרובה  
 משתתפים 

מכון 
 ת"מופ

30,000  

2017 - 2018 Students shaping 

internationalization in a 

ridden society: -conflict

Experiences of Israeli 

, teacher education colleges

Kaye Academic College of 

 Education 

רשות 
המחקר, 

מכללת 
 קיי

5,000 Natur, N., Trahar, S, & 

Yemini, M. 

התאמת המכללות לחינוך   2015 - 2012
תכנון, יישום   :21-במאה ה
 והערכה 

 תפקיד: ראש רשת המחקר 

רשות 
המחקר, 

מכון 
 מופ"ת

אנגר, ד"ר ענת -ד"ר אבידוב ₪  645,000
אוסטר, מירב אסף, ד"ר  

אסמאא גנאיים, ד"ר אלונה 
ברוך, ד"ר יהודה פלד,  -פורקוש

  אורנה שטרנליכטרותי פלד, 
 וד"ר מירי שינפלד 

מקצועית -ניתוח רשת חברתית 2014 - 2013
 שלובים בשיטת תורת הרשתות 

 תפקיד: חוקרת

רשות 
המחקר, 

מכון 
 מופ"ת

טל )ראש  -ד"ר סמדר בר ₪   80,000
הצוות(, ד"ר נילי מור, ד"ר תמי 

 זייפרט

הוראה ולמידה מבוססת   2014 - 2013
,  פרויקטים במכללה לחינוך

,  היזום תהליך': ו מודולה
 החדשנות של והפצה הובלה

 במכללה  הפדגוגית
 תפקיד: ראש הצוות

רשות 
המחקר, 

מכון 
 מופ"ת

פרופ' לאה קוזמינסקי, ד"ר  ₪   37,000
 אמנון גלסנר

תרומת הקורס הבינמכללתי  2012 - 2012
"התאמת הכשרת המורים  

להתפתחות " 21-למאה ה
 המקצועית של משתתפים 

 תפקיד: חוקרת

האגף 
להכשרת 

עובדי 
הוראה, 

משרד  
 החינוך 

 ברוך -ד"ר אלונה פורקוש ₪  5,000

תפקיד המחקר בהתפתחות   2012 - 2011
 המקצועית של מורי המורים

רשות 
המחקר, 

מכללת 
 קיי

 ד"ר סמדר בן אשר  

שילוב טכנולוגיות המידע  2011 -2007
בהכשרת מורים בישראל בשנים 

1993 – 2010 
 תפקיד: ראש רשת המחקר 

רשות 
המחקר, 

מכון 
 מופ"ת

פרופ' לאה קוזמינסקי, ד"ר  ₪  850,000
ניצה ולדמן, ברטה טסלר, ד"ר 

ברוך, ד"ר נילי -אלונה פורקוש
מור, ד"ר אידה היילוויל, ד"ר  

מירי שינפלד, ציפי זלקוביץ,  
 וופא זידאן

בדיקת השתלבותם של בוגרי  2013 - 2010
תכנית המצוינים בשדה 

 ההוראה 
 צוות -תפקיד: ראש תת

רשות 
המחקר, 

מכון 
 מופ"ת

218,000  ₪

במודולה 

ב' שהיה 

 באחריותי

רופ' ציפי , פד"ר ג'ודי גולדנברג 
ליבמן, ד"ר דיתה פישל , ד"ר 

                                        נורית נתן, יאיר שרלו

הכשרת פרחי ההוראה להוראה  2007-2008
 מתוקשבת 

 תפקיד: חוקרת

יחידת 
מחקר, 
מכללת 

 קיי

30,000   ₪  
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מעניק  נושא  תקופה 
 המענק

 חוקרים שותפים  סכום

 סמנים של נוכחות הוראה 2004-2006
(Teaching Presence)  

בשלבים השונים של התפתחות 
 קבוצת עמיתים מקוונת 

 תפקיד: חוקרת

יחידת 
מחקר, 
מכללת 

קיי 
ורשות 

המחקר, 
מכון 

 מופ"ת

 פרופ' לאה קוזמינסקי ₪   68,000

סגנונות הוראה של מורי  2003-2004
 המורים

 תפקיד: חוקרת

יחידת 
מחקר, 
מכללת 

 קיי

 חנה בלאו  ₪   65,000

 ף"תוכנית שחהערכת  2002-2004
 תפקיד: חוקרת

יחידת 
מחקר, 
מכללת 

 קיי

פרופ' ענת קינן,  הוז, פרופ' רון  ₪   28,000
 מונק  מירי

 סגנונות למידה של סטודנטים 2002-2003
 תפקיד: חוקרת

יחידת 
מחקר, 
מכללת 

 קיי

 חנה בלאו  ₪  28,000

האקדמיזציה כפי שהיא נראית  2001-2002
 בעיני המורים במכללת קיי

 תפקיד: חוקרת

יחידת 
מחקר, 
מכללת 

 קיי

פרופ' רון הוז, פרופ' ענת קינן,   ₪  28,000
 עוז עמרי

 סגנונות למידה בהכשרת מורים 2000-2001
 תפקיד: חוקרת

יחידת 
מחקר, 
מכללת 

 קיי

חנה בלאו, ד"ר בבי  ₪   44,000
 טורניאנסקי 

המשמעויות המיוחסות  2000-2001
לאקדמיזציה במכללת קיי על 

 ידי המורים במכללה זו
 תפקיד: חוקרת

יחידת 
מחקר, 
מכללת 

 קיי

פרופ' רון הוז, פרופ' ענת קינן,   ₪  28,000
 עוז עמרי

  –סוגיות בהוראה מתוקשבת  1999-2000
 קורסים מקוונים

 תפקיד: חוקרת

יחידת 
מחקר, 
מכללת 

 קיי

28,000  ₪  

חקר אפיוני השיח המקצועי   1998-1999
 המתוקשב של מכשירי המורים

 תפקיד: חוקרת

יחידת 
מחקר, 
מכללת 

 קיי

פרופ' לאה קוזמינסקי, מרגה  ₪  44,000
 סימקה

אינטראקציה בין שדות   1997-1998
מגנטיים לפלסמות בגופים 

חקר פעילות   -שמימיים 
 .שמשית

 תפקיד: חוקרת

יחידת 
מחקר, 
מכללת 

 קיי
 

 פרופ' רפאל שטייניץ  ₪  28,000

 
 

   פרסומים

 מאמרים שפיטים בכתבי עת מדעיים 
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  –סקריפט (. התרומה של שיח מקוון לפיתוח קהילה לומדת. 2004מקה, מ' )יגולדשטיין, א' וסקוזמינסקי,ל',  

 DOI: 10.13140/RG.2.2.34454.16964 .126-103, 7-8חקר, עיון ומעש,   :אוריינות

א',   ,היילוייל, נ', מור, צ', זלקוביץ, מ', שינפלד, א', ברוך-פורקוש, ב',  טסלר, נ', ולדמן, א',  גולדשטיין
הכשרת פרחי הוראה להוראה מתוקשבת ושילוב טכנולוגיות מידע  (. 2012) , ו'זידאןו , ל'קוזמינסקי

 .  67-20, 54, דפים דים תשס"ט. במכללות לחינוך: תמונת המצב בשנת הלימו

לדרישות עידן   (. שאלון להערכת הכשרת סטודנטים להוראה בהלימה2015י' ) ,אוסטר, ע', גולדשטיין, א' ופלד

 . 129-103, 5, ויצירה , עיוןבמעגלי חינוך: מחקר  ,טכנולוגיות המידע

פדגוגית של מרצים במכללות לחינוך: האתגר  -טכנולוגיתפיתוח חדשנות  (.2017, א' ושינפלד, מ' )גולדשטיין
 . 131 – 105 ,66, דפים .הבלתי פוסק

במאה   לחינוךלהכשרת מורים  כנית הלאומית להתאמת המכללות והת  (. יישום2021גולדשטיין, א' וטסלר, ב' )
 226  - 195, 73, דפים ?הכשרת סטודנטים להוראה מתוקשבת: מה השתנה ב21-ה
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University) 

Goldstein, U. (Nurmanova), (1979). Two new variables in T3 Tau association region, 

Peremennye Zvezdy [Variable Stars],  S3, 609-612. (USSR: Moscow University) 

Goldstein, U. (Nurmanova), (1979). Two variable stars SVS 1568 and SVS 2258 in Taurus, 

Peremennye Zvezdy [Variable Stars], S3, 613-618. (USSR: Moscow University) 

Goldstein, U. (Nurmanova), (1980). The Interstellar Extinction Law in Dark Nebulae connected 

with two T-associations T1 and T3 Tau, Peremennye Zvezdy [Variable Stars], 21, 285-300. 

(USSR: Moscow University) 

Goldstein, U. (Nurmanova), (1980). Photometric behavior of T Tauri stars in T-associations T1 

and T3 Tau. 1. Light variations in various wavelength, Astronomicheski Zirkulyar 

[Astronomical Circular], 1127, 1-2. (Moscow University, USSR) 

Goldstein, U. (Nurmanova), (1980). Photometric behavior of T Tauri stars in T-associations T1 

and T3 Tau. 2. The U-B,B-V diagram for excess radiation, Astronomicheski Zirkulyar 

[Astronomical Circular], 1127, 2-5. (USSR: Moscow University) 
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Goldstein, U. (Nurmanova), (1980). Rotation braking and amount of energy radiated in flares on 

T Tauri stars, Astronomicheski Zirkulyar [Astronomical Circular], 1114, 4-7. (USSR: 

Moscow University) 

Goldstein, U. (Nurmanova), (1981). Extinction properties for T Tauri stars. Astronomicheski 

Zhurnal [Astronomical Journal], 58, 762-764. (USSR: Moscow University) 

Goldstein, U. (Nurmanova), (1981). On the possible duplicity of RY Tau, Astronomicheski 

Zirkulyar [Astronomical Circular], 1150, 1-3. (USSR: Moscow University) 

Goldstein, U. (Nurmanova), (1981). New member of T-association T3 Tau, Astronomicheski 

Zirkulyar [Astronomical Circular], 1154, 4-6. (USSR: Moscow University) 

Goldstein, U. (Nurmanova), (1981). On the light extinction toward T Tauru stars, 
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 הוצאת מכון מופ"ת ומכללת בית ברל. 
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 .י , מכללת קיפעילות שמשית
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 כנסים ארציים  

 

  ,3 –נטרנט גולשים באיהרצאה בכנס  .יחידת הוראה מתוקשבת בנושא ה"אוזון(.   2000מאי  גולדשטיין, א' )
 מכון מופ"ת. 

מרכיבים, דרכי הוראה והערכה, דרכי ניהול תקשורת,   –קורסים מתוקשבים (.   2000  מאיגולדשטיין, א' )
 , מכון מופ"ת 3  –גולשים באינטרנט הרצאה בכנס  .רווחים וקשיים

 עשר, מעלה החמישה. - הכנס החמישה  -(. חבר וירטואלי, סקריפט 2000יולי קוזמינסקי, ל' וגולדשטיין, א' )

שיח מקצועי מתוקשב בין מדריכים   .(2000וגולדשטיין, א' )מאי קוזמינסקי, ל',  סימקה, מ' ברקאי, א' 
 מכון מופ"ת. ,3  –נטרנט גולשים באי. פדגוגיים ומורי מורים

שיח מקצועי מתוקשב בין מדריכים פדגוגיים ומורי (.  2000קוזמינסקי, ל', סימקה, מ', וגולדשטיין, א' )מאי  
 ת. מכון מופ"  3-גולשים באינטרנט הרצאה בכנס  מורים.

חקר אפיוני השיח המקצועי המתוקשב של  (. 2000קוזמינסקי, ל',  גולדשטיין, א' וסימקה, מ' )אוקטובר  
 אביב. -, אוניברסיטת תל2000כנס איל"ה הרצאה ב. מכשירי מורים

  .מה היה ומה יהיה  –כנס וירטואלי בהכשרת מורים (. 2001דצמבר שינפלד, מ', ורמל, ג' וגולדשטיין, א' )
 אביב -של מו"ח, תל  17  -השנתי ההרצאה בכנס  

הרצאה בכנס  . אתרהנחייה מקוונת: חוויות מהעברת סדנה וירטואלית לבניית (.   2002יוניגולדשטיין, א' )
 . אביב-, מכון מופ"ת, תל4- גולשים באינטרנט 

מכללתית  -אינטראקטיבית ביןמורי מורים יוצרים קהילה לומדת (. 2002יוני גולדשטיין א' וקוזמינסקי, ל' )
הוראה מרחוק והוראה מקרוב ומה שביניהן,  -4גולשים באינטרנט הרצאה בכנס . בנושא של מחקר פעולה

 מכון מופ"ת. 
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שדה, אקדמיה,  "הרצאה בכנס   .הוראת מתמטיקה בסביבה מתוקשבת(. 2003אפריל גולדשטיין, א' ושביט, ל' )

 .שבע-באר, מכללת קיי, תקשוב ומה שביניהם"

תרומתו להתפתחות המקצועית   -חבר וירטואלי  (.2003זהבי, ו',  טיומקין, ס', גולדשטיין, א' וקוזמינסקי, ל' )

 .שבע-, מכללת קיי, באר שדה, אקדמיה, תקשוב ומה שביניהם"" הרצאה בכנס  .של המורים

התפתחות  (. 2004 וזקס, ל' )פברוארשינפלד, מ', ורמל, ג', אילון, ב', גולדשטיין, א', זייפרט, ת', דויטש, ז'  
, אוניברסיטת  הרצאה בכנס השנתי השלישי של מיט"ל  .מקצועית של סגל מורי המכללות להכשרת מורים

 .אביב-תל

- בנשלום, י',  הררי, ע',  זקס, ל', לוטן, צ', נדלר, ע', רוטקופ-טל, ס', הולצמן-גולדשטיין, א',  בלאו, ח', בר 
שמים וארץ   –הדרכה פדגוגית ותקשוב (. 2004מרץ , צ', שטרנהיימר, ת.  ושרייבר, ב' )הרמתי, ש', שויצקי

 .אביב-, תלשל מו"ח 19-השנתי ה הרצאה בכנס, או יקום?

הרמתי, ש', שויצקי, צ'   -בנשלום, י',  הררי, ע',  לוטן, צ',  רוטקופ-טל, ס', גולדשטיין, א',  הולצמן-בלאו, ח', בר 
"שדה, אקדמיה, תקשוב    הרצאה בכנס .מיקומו של התקשוב בעבודת המד"פ(. 2004מרץ ושרייבר, ב' )

 .שבע-ומה שביניהם", מכללת קיי, באר

גולשים    הרצאה בכנס. מעורבות המנחה בשלבים שונים של פיתוח קהילה לומדת (.  2004יוני  גולדשטיין, א' )
 אביב. -, מכון מופ"ת, תל5-באינטרנט 

  5-השנתי ה  הרצאה בכנס. סגנונות למידה של סטודנטים ומורים(. 2004לי יוגולדשטיין, א' ובלאו, ח' ) 
 "החינוך במבחן הזמן", משרד החינוך, ירושלים.

הרמתי, ש',  -בנשלום, י',  הררי, ע', לוטן, צ', רוטקופ -טל, ס', הולצמן-שרייבר, ב',  גולדשטיין, א', בלאו, ח', בר 
  הרצאה בכנס  .רבות לו. הפורום כמשקף סגנונות הוראהפנים  -הפורום . (2004  אוקטוברשויצקי, צ' )

 שבע. -גוריון בנגב, באר-, אוניברסיטת בןהאגודה הישראלית לחקר בחינוך –ה איל"

. סביבת אינטרוויז ללמידה  (2005)מאי  ורמל, ג', גנאים, א', אילון, ב', זייפרט, ת', גולדשטיין, א' ושינפלד, מ'
- ולשים באינטרנט ג  הרצאה בכנססינכרונית: דוגמאות לשימוש בהוראה ובפיתוח מקצועי. -סינכרונית וא

 אביב. -, מכון מופ"ת, תל6

הרצאה  .  סמני נוכחות הוראה בשיח מקוון של קהילת עמיתים(.  2005קוזמינסקי, ל' וגולדשטיין, א' )מאי, 
 אביב.-, מכון מופ"ת, תל6-גולשים באינטרנט  בכנס

יוזמה מתוקשבת של  (. 2005מאי  האני, נ' ולוי מ' )-, כרפס, ח', בריוקוב, פ', סלע, י', רצון, א', אבוגולדשטיין, א'
 אביב.- , מכון מופ"ת, תל6-גולשים באינטרנט הרצאה בכנס . מרעיון ליישומו –פרחי הוראה 

קהילות  (. 2007יוני נפלד, מ' )דויטש, ז', ולדמן, נ', זידאן, ו', פאר, ש', קרופל, ר', רוזנר, ע', שיגולדשטיין, א',  
 אביב. -מכון מופ"ת, תל 7  -גולשים באינטרנט הרצאה בכנס . עמיתים בערוץ מקוון

  מורים בהכשרת ותקשורת מידעטכנולוגיות (. 2008אוגוסט ברוך, א' )-שיינפלד, מ', גולדשטיין, א' ופורקוש
"כיוונים חדשים בהוראה  הארצי השישי של מיט"ל הרצאה בכנס   .התפתחות שנות  15  – בישראל

 אוניברסיטת חיפה. מתוקשבת בחינוך הגבוה",  

מפגש  הרצאה ב .הכשרת פרחי הוראה להוראה מתוקשבת(. 2009  מרץולדמן, נ', איתן, נ' וגולדשטיין, א' )
 מקוון של המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות, מכון מופ"ת. 

הוירטואלי הבינלאומי השלישי "פותחים  כנס (. 2009יוני שמעון, א' וגולדשטיין, א' )-גולן, מ', בן עמי, ז', בן
מפגש מקוון של המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות, מכון  הרצאה ב .שערים בהכשרת מורים"

 מופ"ת.  

הכשרת פרחי ההוראה להוראה מתוקשבת: שינוי עמדות ודרכי שילוב  (. 2009 גולדשטיין, א' )אוקטובר
מיט"ל השביעי "עולם המידע הפתוח: הוראה  הרצאה בכנס  .טכנולוגיות מידע בהתנסות בהוראה

 מתוקשבת בחינוך הגבוה", אוניברסיטת חיפה. 
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ברוך, א', קוזמינסקי,  -וול, א', זידאן, ז', זלקוביץ, ז', מור, נ', פורקוש גולדשטיין, א', ולדמן, נ', טסלר, ב', היל
הרצאה בכנס  , תמונת מצב –שילוב התקשוב בהוראה במכללות לחינוך (. 2009 אוקטוברל', שיינפלד, מ' )

 השביעי "עולם המידע הפתוח: הוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה", אוניברסיטת חיפה.   מיט"ל

הרצאה בכנס   .האוחזים בחוטים: רכזי התקשוב(. 2009  שיינפלד, מ', זלקוביץ, ז' ו גולדשטיין, א' )אוקטובר
 מיט"ל השביעי "עולם המידע הפתוח: הוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה", אוניברסיטת חיפה. 

  .מבט על –מדיניות ותהליכי הטמעת התקשוב במכללות לחינוך (. 2010 פברוארן, א' ומור, נ' )גולדשטיי

טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך: תמונת המצב  " מפגש מומחים, חוקרים וקובעי מדיניות  ב הרצאה

 . ת"מכון מופ  , ומדיניות

עדכנית של הכשרת פרחי הוראה להוראה  תמונת מצב   (. 2010  פברוארברוך, א' )-גולדשטיין, א' ופורקוש

טכנולוגיות מידע במכללות  "חוקרים וקובעי מדיניות   ,מפגש מומחים. הרצאה במתוקשבת בארבע מכללות

 . ת", מכון מופ"לחינו: תמונת המצב ומדיניות

כנס הישראלי  הרצאה ב, שימוש בכלים ממוחשבים במחקר איכותני (. 2010גולדשטיין, א' )פברואר 

אוניברסיטת  , "המופעים של ידע: צמתים ודרכים במחקר האיכותני "הבינתחומי הרביעי למחקר איכותני 
 .גוריון-בן

 ,ולדמן, נ', טסלר, ב', הילוול, א', זידאן, ז', זלקוביץ, ז', מור, נ', קוזמינסקי ',גולדשטיין, א', א ,ברוך-פורקוש

כנס מנהלי מכללות, מכון  הרצאה ב  .ממצאי מחקר - שילוב תקשוב במכללות  (.2010ל', שיינפלד, מ' )מאי  

 . ת"מופ

כנס  . הרצאה בסקירת ספרות –מודלים פדגוגיים מבוססי רשתות חברתיות  (. 2011' )אפריל גולדשטיין, א

  .ת "מכון מופ ",: מודלים פדגוגיים ויישומם בהוראה21-מיומנויות המאה ה "

מסקנות והמלצות של רשת עמיתי מחקר להמשך הטמעת טכנולוגיות מידע  (. 2010יולי גולדשטיין, א' )

מכון   ",בהוראה ובהכשרת מורים: מציאות וחזון  21  -מיומנויות המאה ה"כנס . הרצאה בבהכשרת מורים

 . ת"מופ

כנס  ב הרצאה. שילוב הוויקי בהוראה בהכשרת מורים  -סקירת מחקרים (. 2010יוני גולדשטיין, א' ופלד, י' ) 

 .ת ", מכון מופ"עולם המידע הפתוח: הוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה"ל השמיני "מיט

סקירת  – מגמת הפרסונליזציה של חינוך בעידן טכנולוגיות מידע(. 2011אפריל  וגולדשטיין, א' )  , ז'זלקוביץ,

 .ת"מכון מופ ", בהוראה: מודלים פדגוגיים ויישומם 21- מיומנויות המאה ה"כנס הרצאה ב .ספרות

כנס הישראלי  הרצאה ב סינתזה וכריית טקסט? -מטא ,מה בין סקירת ספרות(. 2012פברואר גולדשטיין, א' )

, המרכז למחקר האיכותני  "מחקר איכותני ואתגרי השינוי החברתי"הבינתחומי החמישי למחקר איכותני 
 . גוריון- של האדם והחברה, אוניברסיטת בן

כנס  . הרצאה ב ,Atlas-tiהיבטים מתודולוגיים בניתוח איכותני באמצעות תוכנת (.2014גולדשטיין, א' )

המרכז למחקר האיכותני של   ", מחקר איכותני בפעולה"הישראלי הבינתחומי השישי למחקר איכותני 

 .גוריון-אוניברסיטת בן ,האדם והחברה

בנאום במכללת קיי: הכנת הסטודנטים והסגל  (.2014מרס )ר' וקוזמינסקי, ל'  ,גולדשטיין, א', לוונצ'וק
המכללה  ",  בין תרבויות לפדגוגיות -נפגשים בחינוך " הרצאה בכנס  .תרבותית גלובלית-לחיים בחברה רב

 ש קיי, באר שבע"האקדמית לחינוך ע
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משמעותית ותפיסת  למידה מבוססת פרויקטים ,תקשוב, למידה (.  2014' )מרס דולב, א' וגולדשטיין, א
המכללה האקדמית  ",  בין תרבויות לפדגוגיות  -נפגשים בחינוך "  הרצאה בכנס. תפקיד המורה בבית ספר

   .ש קיי, באר שבע"לחינוך ע

תהליך ההובלה וההפצה של החדשנות הפדגוגית   (.2015)דצמבר  קוזמינסקי, ל' ,'גולדשטיין, א', גלסנר, א

, המכללה  "מעגלי מחקר במכללת קיי –תטה לבך לתבונה " השלישיהרצאה ככנס השנתי  ,במכללה

   .שבע-ש קיי, באר"האקדמית לחינוך ע

כנס  . הרצאה בחקר פעולות שיח אינטראקטיבית בקבוצות ווטסאפ ישראליות(. 2018) גולדשטיין, א' 

המרכז למחקר  ,  "מחקר איכותני בין האישי לפוליטי"למחקר איכותני  שביעיהישראלי הבינתחומי ה
 . גוריון- האיכותני של האדם והחברה, אוניברסיטת בן

 קורס (.2020) גולדשטיין, א', ז' וסילוואל, ס', אביב  , מ', יזבק אבו אחמד, א', נחאסחוטר, א', נגר, א',  

MOOC  "תובנות   -מנקודות מבטם של מפתחים, מנהלים, מלמדים ולומדים  "תרבותיות-מבוא לרב
פאנל בכנס המקוון "קפיצה למרחק: סיפורי הצלחה ואתגרים בלמידה והוראה מרחוק בעקבות  . וחוויות

 , המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי.23.6.2020משבר הקורונה", 

 

 הרצאות בסמינרים מוזמנים

,  פאנל מומחים בנושא הטמעת תקשוב. הפאנל אורגן על ידי המינהל להכשרה(. 2008גולדשטיין, א' )
השתלמות והדרכה לעו"ה באגף המרכזים לפיתוח סגלי והוא התקיים בכנס ארצי של מרכזים ומדריכים  

 במרכזי פסג"ה הרצליה. בכנס השתתפו כמאה אנשים.   2008בפברואר  27בתאריך 

. המרכז הישראלי למחקר איכותני  לניתוח נתונים איכותניים" Atlas-tiסדנה "תכנת (. 2009גולדשטיין, א' )
 2009בדצמבר  28-ו  21גוריון,  - של האדם והחברה, אוניברסיטת בן

. המרכז הישראלי למחקר איכותני  לניתוח נתונים איכותניים" Atlas-tiסדנה "תכנת (. 2009גולדשטיין, א' )
 2009במאי   10- ו 3גוריון,  - של האדם והחברה, אוניברסיטת בן

, הרצאת אורח ביום העיון "מי ילמד  טכנולוגיות מידע בהכשרת מוריםשילוב (. 2009גולדשטיין, א' )
 2009בספטמבר  9כשחסרים מורים?", היזמה למחקר יישומי בחינוך, מכון מנדל למנהיגות, ירושלים, 

. המרכז האוניברסיטאי אריאל  לניתוח נתונים איכותניים" Atlas-tiסדנה "תכנת (. 2009גולדשטיין, א' )
 2009ביולי  20ושרון,  

. סדנה לחוקרים   Atlas.ti(. היבטים מתודולוגיים בניתוח איכותני באמצעות התוכנה 2010גולדשטיין, א' )
 2010במאי,  20אביב,   -וסטודנטים לתואר שני  במחלקה לחינוך, אוניברסיטת תל

. סדנאות לחוקרים  Atlas.tiהיבטים מתודולוגיים בניתוח איכותני באמצעות התוכנה  (. 2010גולדשטיין, א' )
 2010במאי,   13-ו   4במחלקה לחינוך, אוניברסיטת ירושלים,  

. סדנה לחוקרים  Atlas.tiהיבטים מתודולוגיים בניתוח איכותני באמצעות התוכנה  (. 2010גולדשטיין, א' )
 2010במרץ,   22טת חיפה,  במחלקה לסוציולוגיה, אוניברסי

, במסגרת סדנאות הכנס הישראלי  שימוש בכלים ממוחשבים במחקר איכותני(. 2010גולדשטיין, א' )
  17-18הבינתחומי הרביעי למחקר איכותני "המופעים של ידע: צמתים ודרכים במחקר האיכותני", 

 2010בפברואר 

. סדנה למרצים  Atlas-tiותני באמצעות התוכנה  היבטים מתודולוגיים בניתוח איכ(. 2011גולדשטיין, א' )
 2011בפברואר  3-ו  1במכללה ע"ש דוד ילין,  

., המרכז הישראלי למחקר איכותני  לניתוח נתונים איכותניים" Atlas-tiסדנה "תכנת (. 2011גולדשטיין, א' )
 .  2011במאי  17-ו  10גוריון,  - של האדם והחברה, אוניברסיטת בן
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. המרכז הישראלי למחקר איכותני  לניתוח נתונים איכותניים" Atlas-tiסדנה "תכנת (. 2013גולדשטיין, א' )
 .  2013באוגוסט  14- ו 7גוריון,  - של האדם והחברה, אוניברסיטת בן

, סדנה למרצים  Atlas-tiהיבטים מתודולוגיים בניתוח איכותני באמצעות התוכנה  (. 2013גולדשטיין, א' )
 2013ביולי  24-ו  22אביב,  -סיטת תלבאוניבר 

. המרכז הישראלי למחקר איכותני  לניתוח נתונים איכותניים" Atlas-tiסדנה "תכנת (. 2014גולדשטיין, א' )
 . 2014באוקטובר  6-7גוריון,  - של האדם והחברה, אוניברסיטת בן

  14-ביוני ו 29כון וינגייט, נתניה, . מלניתוח נתונים איכותניים" Atlas-tiסדנה "תכנת (. 2014גולדשטיין, א' )
 . 2014ביולי 

באפריל   1. מכון מנדל, ירושלים, לניתוח נתונים איכותניים" Atlas-tiסדנה "תכנת (. 2014גולדשטיין, א' )
2014 . 

בפברואר   20-ו 3. מכון מופ"ת, לניתוח נתונים איכותניים" Atlas-tiסדנה "תכנת (. 2014גולדשטיין, א' )
2014 . 

. המרכז הישראלי למחקר איכותני  לניתוח נתונים איכותניים" Atlas-tiסדנה "תכנת (. 2015יין, א' )גולדשט
 2015ביולי  8- ו 6גוריון,  - של האדם והחברה, אוניברסיטת בן

. המחלקה להוראת מדעים, מכון  לניתוח נתונים איכותניים" Atlas-tiסדנה "תכנת (. 2016גולדשטיין, א' )
 2016ביולי  6-7ויצמן,  

. המחלקה לחינוך, אוניברסיטת  לניתוח נתונים איכותניים" Atlas-tiסדנה "תכנת (. 2016גולדשטיין, א' )
 2016באפריל  13- ו 6בפברואר,   23-ו  16חיפה,  

, סדנה למרצים של  Atlas-tiהיבטים מתודולוגיים בניתוח איכותני באמצעות התוכנה  (. 2017גולדשטיין, א' )
 2017ביולי,   6אילן,  -פקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר

, סדנה למרצים  Atlas-tiהיבטים מתודולוגיים בניתוח איכותני באמצעות התוכנה  (. 2017גולדשטיין, א' )
 2017באוגוסט   15אביב, -פקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל

, סדנה למרצים של  Atlas-tiהיבטים מתודולוגיים בניתוח איכותני באמצעות התוכנה  (. 2017גולדשטיין, א' )
 2017ביולי,  20החוג ללמידה, הוראה והדרכה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה,  

, סדנה למרצים של  Atlas-tiהיבטים מתודולוגיים בניתוח איכותני באמצעות התוכנה  (. 2018גולדשטיין, א' )
 2018ביוני,  24מכון סאלד 

, סדנה למרצים של  Atlas-tiהיבטים מתודולוגיים בניתוח איכותני באמצעות התוכנה  (. 2018גולדשטיין, א' )
 2018ביוני,  13גוריון, -מרכז אפריקה, אוניברסיטת בן

, סדנה למרצים של  Atlas-tiות התוכנה  היבטים מתודולוגיים בניתוח איכותני באמצע(. 2018גולדשטיין, א' )
 2018ביוני,  14אילן,  -פקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר

, סדנה למרצים של  Atlas-tiהיבטים מתודולוגיים בניתוח איכותני באמצעות התוכנה  (. 2020גולדשטיין, א' )
 2020בינואר,  23הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, 

חוקרים  , סדנה לAtlas-tiהיבטים מתודולוגיים בניתוח איכותני באמצעות התוכנה  (. 2020גולדשטיין, א' )
 2020, ביולי 9 -  7, מכללת גבעת וושינגטון ,מרציםו

, סדנה למרצים  Atlas-tiהיבטים מתודולוגיים בניתוח איכותני באמצעות התוכנה  (. 2020גולדשטיין, א' )
 2020 ,ביולי 28 – 8, מכון מופ"ת, דוקטורנטים-ופוסט 

, סדנה למרצים  Atlas-tiהיבטים מתודולוגיים בניתוח איכותני באמצעות התוכנה  (. 2020גולדשטיין, א' )
 2020,  באוגוסט 12 – 3גוריון, -, אוניברסיטת בןודוקטורנטים
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 שיפוט פרסומים מדעייםוייעוץ 

 Sustainability ,Switzerlandלאומי -שיפוט מאמרים במערכת כתב עת בין היום    – 2019

 , ישראל דיגיטלית, מל"ג ומשרד החינוך MOOCשיפוט הצעות לפיתוח קורסי  היום  – 2019

 שיפוט מאמרים במערכת כתב העת  היום  – 2014

 Cogent Education - International scholarly journal published by Cogent 
OA, an imprint of Taylor & Francis 

 שיפוט מאמרים במערכת כתב העת הבינלאומי  היום  – 2009

 IRRODL - The International Review of Research in Open and Distance 
Learning, Athabasca University, Canada 

רשות    ייועץ היום  – 2008 אטלס,  תכנת  באמצעות  איכותני  ניתוח  של  המתודולוגיה  בתחום 
 המחקר, מכון מופ"ת 

 שיפוט מאמרים במערכת כתב העת "דפים", מכון מופ"ת  היום  – 2008

המרכז    ייועץ היום  – 2006 אטלס,  תכנת  באמצעות  איכותני  ניתוח  של  המתודולוגיה  בתחום 
 גוריון -למחקר איכותני, אוניברסיטת בן

 שיפוט הצעות מחקר שהוגשו לרשות המחקר במכון מופ"ת היום    – 2004

 שיפוט הצעות מחקר שהוגשו לקול קורא של המדען הראשי 2013  – 2013

 המקוון "קיוונים", מכון מופ"תחברות במערכת כתב העת    2010 -  2007

 שיפוט מאמרים במערכת כתב העת "סקריפט"  2004  – 2003

 

 
 

 


