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 יזמות ומעורבות בפעילות אקדמית וחינוכית

 בתוך המכללה

לוקחת בהרצאות השראה במסגרת חוג לטכנולוגיה בחינוך תואר שני.  השתתפות  2021

חלק במיזם בתכנית לתואר שני בחוג לטכנולוגיה בחינוך בראשות ד"ר בטי 

הרצאות השראה. הרצאות השראה פותחו לקהל הרחב לשיתוף בידע   -שרייבר 

ל ההייחודי כמובילי חדשנות טכנולוגית. ההרצאות מוצעות אחת לחודש לק

 הרחב, כולל לסטודנטים שלנו.

התייחסות בנושא אמנת זכויות הילד בסביבות דיגיטליות. מסמך שותפה לכתיבת      2020-2021

כתרומה למומ בועדה באו"ם. ההערות נכתבו בשיתוף קבוצת החוקרות והמרצות 

בתכנית לתואר שני טכנולוגיה בחינוך בפקולטה לחינוך, בראשות ד"ר בטי 

 Children’s rights in relation to the digital שרייבר, בסמינר הקיבוצים.

environment, 13 August 2020.  Draft General Comment No. 25 (202x) 

אמנת זכויות הילד נכתבה בהשראת כתביו של יאנוש קורצ'אק שהיטיב להתמקד                          

במתחולל בנבכי נפשו של הילד ובאי הצדק החברתי שהוא נתון בו. נקודת המבט 

העיסוק ברגשות והעיון המעמיק בערכים (, Contemplativeהמתבוננת ) 

חברתיים הנלווים ליחסים חברתיים, הם השראה חשובה שלא כדאי לפספס. 

בחיבור זה, לעומת זאת, השפה המשפטית ]שפת 'המבוגרים'[ לשון קורצ'אק, היא 

הדומיננטית, הוא מפנה אותנו לרמת המקרו וחוויית הקריאה שלו, להערכתנו, 

קור. שכן, למרות הניסיון לשאול שאלות מנקודת מבטו קצת מרחיקה אותנו מהמ

של הילד/ה ולתת במה לקולו בעולמות התוכן הדיגיטליים, הרושם הכללי הוא 

שאין די ייצוג למתחולל בנבכי נפשו ]במודע או שלא במודע[ לאור החשיפה 

של הילד? יחסיו  well-being-למרחב הדיגיטאלי. כיצד חשיפה זו משליכה על ה

יו? חבריו? מוריו? אלו ערכים חברתיים /מסרים ]מפורשים ולא מפורשים[ עם הור

מועברים לילדים שחשופים למרחב זה? וכיצד הזהות הילדית מעוצבת, מתעצבת 

ומעצבת מרחב זה? היבטים הוליסטיים, רגשיים וערכיים אלו, יש לטעמנו לחדד 

  בגרסה הסופית של המסמך.

'הנחיית קבוצות' עם  -צאות בנושא סדרת מפגשים בזום משתתפת בקבוצת הר      2020-2021

ד"ר רועית דהן. כחלק מנושא היבטים פרקטיים בהכשרה בהובלה של ד"ר נירה 

 דור.-על

שותפה לכתיבה של ההיבטים הפרקטיים של ההכשרה להוראה בראיה כלל    2019-2022

ולוקחת חלק פעיל בגיבוש  דור.-בראשות ד"ר נירה על מכללתית

להדרכה הפדגוגית במכללה ובפקולטה לאומנויות בפרט. כחלק  ליבה תחומי

מהפעילות העוסקת במהלך התקופה בתכנון וניתוב תכניות ההדרכה וההתנסות 

שגובשו במהלך ימי  החל מהשנה הראשונה של הסטודנט על בסיס תחומי הליבה
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יצוב העיון. פיתוח מסמכי תוכניות הליבה בחינוך בפקולטה לאומנויות בחוג לע

 ובחוג לתקשורת וקולנוע. 

מחקר הדנה בסוגיות ארגוניות, פדגוגיות ורגשיות בעידו  לקבוצתשותפה   2020- 2021

. מטרת הקבוצה לדון בתהליכי  בהובלת ראשות רשות המחקר בסמינר הקורונה.

 1קישור בנושאים משותפים לקבל המלצות פקרטיות ליישום הממצאים. חקר

 2קישור

. בפקולטה לאומנויות בחוג לעיצובשנה א' הפקת תוצרים בקורס דרכי הוראה   2020- 2021

קורס תולדות העיצוב מירב רהט בפעולה עם   סרטוני טד בהוראה. שיתוףפיתוח 

 שנה א. 

סמינר הקיבוצים. באתר זה במודל מערכת הפיתוח של אתר "הנחיות פדגוגיות" ב        2020-2021

נמצאים הנחיות מפורטות בנושא הוראה מתוקשבת. למידה מרחוק. עקרונות 

פדגוגיים בפיתוח ובנייה של קורס מתוקשב, האתר מכיל מודלים תיאורטיים 

 ליישום בסביבות הוראה מרחוק. של אסטרטגיות הוראה ופרקטיקות 

 כיתתקורסים רבי משתתפים בבדגם ייחודי של הוראה שותפה לבחינה של    2018

 במסגרת קורס סוגיות תרבותיות וערכיות במרחב הדיגיטלי. בסמינר העתיד

 .בחינוך בתכנית לתואר שני בטכנולוגיה

מיזם משותף עם  .בסמינר הקיבוצים "שימוש נבון באינטרנט" תכניתמרכזת  :1220-2009

הדרכה לשימוש נבון איגוד האינטרנט הישראלי וסמינר הקיבוצים, פיתוח מערכי 

 באינטרנט בקרב תלמידים והרחבת קשרי מכללה שדה.

https://www.youtube.com/watch?v=zvLIkjsZoOk 

במסגרת התכנית הסטודנטים המתכשרים להוראה בסיוע המדריכים הפדגוגיים  

פר תכניות חינוכיות ופעילויות מתוקשבות חדשניות מפתחים ומיישמים בבית הס

לשימוש נבון באינטרנט. מטרת המיזם היא להביא לכך שהסטודנטים במכללה 

והתלמידים בבית הספר ייהנו מצד אחד מיתרונות הרשת, ומצד שני ידעו לזהות 

רסום פ כיצד להתנהג בהתאם.מצבי גלישה שיש בהם פוטנציאל סיכון, וידעו 

 center-http://www.smkb.ac.il/patuach : הסמינרבאתר 

במסגרת היוזמה נערך גם מחקר מלווה הבודק גם את השפעתן של תכניות אלה  

 על עמדותיהם של הסטודנטים לנושא שימוש נבון ומושכל באינטרנט.

פיתחו במסגרת היוזמה סטודנטים במחלקה לעיצוב  "אמן ברוח הרשת". תכנית 7201-2013

הסטודנטים,  הוראה ולמידה. תוצרי ימערכי שיעור והעבירו במסגרת קורס

 קישור בתערוכה.הוצגו כרזות ופוסטרים 

https://www.youtube.com/watch?v=n2Jgpo3clNM 

 

https://www.openu.ac.il/lists/mediaserver_documents/innovation/chais/2021/c3_1.pdf
https://www.openu.ac.il/lists/mediaserver_documents/innovation/chais/2021/c3_1.pdf
https://meitalconf.iucc.ac.il/p2020-s33/
https://www.youtube.com/watch?v=zvLIkjsZoOk
http://www.smkb.ac.il/patuach-center
http://www.smkb.ac.il/patuach-center
http://chais.openu.ac.il/chais2019/f/c1_1.pdf
http://chais.openu.ac.il/chais2019/f/c1_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=n2Jgpo3clNM
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 מחוץ למכללה

 ייצוג ופעילות אקדמית ומקצועית מחוץ למכללה: השתתפות בוועדות מקצועיות 

חברת צוות בוועדת מקצוע של תכנית לימודים מידע ונתונים במשרד החינוך   1920 – 2220

בתקופה זו של משבר הקורנה אנו נחשפים מדי יום להחלטות המתקבלות . קישור

גרפים  על בסיס נתונים שונים, התקשורת מציפה אותנו באיורים, תרשימים,

ואמצעים ויזואלים שונים, שצריך לדעת איך לקרוא אותם, ברשת מתרוצצות 

חדשות, שיש לבדוק היטב אותם, שאינן חדשות כזב )פייק ניוז(, העולם מציף 

 .) בינה מלאכותית( ועוד AI אותנו במערכות

במסגרת הלימודים במגמה התלמידים מכירים את הנושאים הללו, המדוברים  

צעי התקשורת השונים, ומתנסים במיומנויות של כריית מידע, מדי יום באמ

איסוף, ארגון, ניהול, טכנולוגיות ניתוח, אבטחת המידע, שימור של מידע וייצוגו 

בדרכים מגוונות באמצעות מערכות מתקדמות תוך היכרות עם העולם הדיגיטלי 

ותיות מקרוב. בנוסף לכך, במהלך הלימודים התלמידים נחשפים לסוגיות התרב

חברתיות במרחב הדיגיטלי כגון: ניתוח רשתות חברתיות, הפצת מידע -והערכיות

 .ברשתות חברתיות והתפשטות מידע

המגמה מיועדת לתלמידים מצטיינים במקצועות רבי מלל ותלמידים בעלי   

אוריינטציה טכנולוגית ומדעית, המעוניינים לקבל כלים וידע, להיות גורם מפתח 

 ..(Data Analyst) 2-מאוד בעולם הטכנולוגי של המאה הבמקצוע נדרש 

 .Sloan-Cהשתתפות פעילה  : 2011-2022

The Sloan Consortium is an institutional and professional 

leadership organization dedicated to integrating online 

education into the mainstream of higher education, helping 

institutions and individual educators improve the quality, scale, 

and breadth of online education. Membership in the Sloan 

Consortium provides knowledge, practice, community, and 

direction for educators. Originally funded by the Alfred P. 

Sloan Foundation, Sloan-C is now a non-profit, 501 (c) (3), 

member sustained organization. Join with Sloan-C to lead 

higher education in meeting social needs for affordable access, 

quality innovations, and teaching and learning excellence. 

The Sloan Consortium (Sloan-C) helps learning organizations 

continually improve quality, scale, and breadth of their online 

programs according to their own distinctive missions, so that 

education will become a part of everyday life, accessible and 

https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/data-analysis
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affordable for anyone, anywhere, at any time, in a wide variety 

of disciplines. Sloan-C supports the collaborative sharing of 

knowledge and effective practices to improve online education 

in learning effectiveness, access, affordability for learners and 

providers, and student and faculty satisfaction. 

 Multimedia. (PEER REVIEW)הערכת חומרים  MERLOT-פעילה ב : 2010-2022

Educational Resource for Learning and Online Teaching הערכת עמיתים .

- Peer Review  תהליך הערכת העמיתים במאגר מרלו התפתח והשתכלל החל

. שיטת בקרת העמיתים והערכת איכות החומרים שפותחה במרלו 1999משנת 

זכתה להכרה בקהילה החינוכית הבינלאומית בזכות ערכה הייחודי. מדובר 

בתהליך הדומה לזה המתבצע בכתבי עת מדעיים ונועד לסייע לאנשי אקדמיה 

האובייקטים הכלולים במאגר ואת מידת התאמתם  לקבוע את איכות

 קישור. למטרותיהם

הנה יחידת משנה של מחב"א  -מרכז ידע טכנולוגיות למידה  -חברה בצוות מיטל  : 2009-2022

ת להשכלה )מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי(. מטרת מיט"ל הנה סיוע למוסדו

גבוהה בישראל, אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות, בקידום השימוש 

בטכנולוגיות למידה. מיטל מקיימת פעילות ענפה בכל התחומים הקשורים 

לקידום הנושא: טכנולוגיות חדשות, פדגוגיה, תכנים, תמיכה, הדרכה, מחקר, 

קבוצת  חברה בקבוצת עבודה פדגוגיה. פעילותה שלהיבטים משפטיים ועוד. 

העבודה פדגוגיה הינה החלפת דעות, שיתוף בידע וגיבוש עקרונות מנחים הנוגעים 

לתהליכים הפדגוגיים של הלמידה המתוקשבת ושיתוף הסגל האקדמי בפעילות 

להוראה מתוקשבת. בנוסף, הקבוצה פועלת לקידום מחקר בתחומים הקשורים 

 קישור לטכנולוגיות למידה והערכת סביבות למידה מתוקשבות.

יועצת במסגרת עבודתי כ. למורים ומרצים אתר הנחיות פדגוגיותפיתוח  :2013-2009

אילן בנושא אסטרטגיות הוראה -פדגוגית למרצים באוניברסיטת בר

בסביבת למידה מרחוק ובקורסים מתוקשבים. הייעוץ כולל תמיכה 

 במרצים וליווי מחקרי.

ובלה של תהליך ניהול תוכן משלב איתור צרכים, הגדרת מטרות ה

בהתאם  ביצוע התאמותנות שונים. ויעדים, ומימוש והטמעה של פתרו

אתר קישור ללממצאי המחקרים בפיתוח ובנייה של קורסים מתוקשבים. 

 .biu.ac.il/course/view.php?id=325http://lemida"הנחיות פדגוגיות" 

בחוג להכשרת מורים  מרכזת המסלול לתעודת הוראה במדעי המחשב :2007-1993

אילן. במסגרת עבודתי הכשרתי -בבית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר

סטודנטים בעבודה מעשית בתחום זה, יזמתי והשתתפתי באופן פעיל 

בימי עיון מרוכזים, בסיורים במערכות חינוך ובחברות טכנולוגיה 

 מתקדמות.

https://www.merlot.org/merlot/index.htm
https://www.merlot.org/merlot/index.htm
https://meitalconf.iucc.ac.il/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://meitalconf.iucc.ac.il/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://www.slideshare.net/oritzeichner/dr-zeichner-orit-bar-ilan-university
https://www.slideshare.net/oritzeichner/dr-zeichner-orit-bar-ilan-university
http://alhagova.colman.ac.il/files/08_2011/P-45-47.pdf
http://alhagova.colman.ac.il/files/08_2011/P-45-47.pdf
http://lemida.biu.ac.il/course/view.php?id=325
https://drive.google.com/file/d/1zDjqWGyShSB4wP6kKivRz2zKxgbfE-p-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zDjqWGyShSB4wP6kKivRz2zKxgbfE-p-/view?usp=sharing
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מי דעת שונים פיתוח מאגר עבודות כיחידות הוראה מתוקשבות בתחו  :2007

)מתמטיקה, ספרות, לשון, מדעי החברה, מדעי המחשב(, הכשרת מורים, בית 

 אילן.-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר

מנהלת תכנית למידה מרחוק במסגרת המעבדה ללמידה מרחוק של אוניברסיטת  :2007-2002

אילן. בתכנית פותחו ושודרו קורסים אוניברסיטאיים במקצועות מדעי -בר

בתי ספר ביישובי קו העימות  17-ל video-conferencingבאמצעות  המחשב

 והפריפריה, כולל ביישובים דרוזיים. 

( לספק 1מטרת הפרויקט הייתה לעצב סביבת למידה המיועדת למטרות אלה:  

את ה"פיגומים" הקוגניטיביים המאפשרים לתלמידי תיכון בפריפריה להתמיד 

( לפצות 2שב ברמה אוניברסיטאית; ולהשלים בהצלחה קורסים במדעי המח

סטודנט. במסגרת התכנית -פנים בין מרצה-אל-תלמידים על היעדר קשר פנים

בחנתי דרכים יעילות לשיפור תהליכי למידה והוראה בסביבה של למידה מרחוק, 

כולל דפוסי משוב שונים להגברת רמת המוטיבציה אשר תרמו להפחתת שיעור 

ק. ניהול המיזם כלל ניתוח צורכי הוראה הנשירה בקורסים בלמידה מרחו

 ולמידה, ניהול צוות פיתוח, ניהול שוטף והערכה.
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 . פיתוח חומרי למידה 2

 יוזמות חינוכיות ופיתוח חומרי למידה 

 פרסומים בנושא פיתוח תכניות לימודים 

  

המנהל למדע  –תכנית לימודים לבגרות מידענות סייבר והובלה של פיתוח  2014-2019

 קישור משרד החינוך.וטכנולוגיה 

תכנית "אמן ברוח הרשת". במסגרת היוזמה סטודנטים במחלקה לעיצוב  2013-2014

תוצרי פיתחו מערכי שיעור והעבירו אותם במסגרת קורס הוראה ולמידה. 

 קישור הסטודנטים, כרזות ופוסטרים מוצגים בתערוכה.

. מיזם משותף עם איגוד האינטרנט מרכז פתוח תכנית "שימוש נבון באינטרנט" :2017-2009

באינטרנט  הישראלי וסמינר הקיבוצים, פיתוח מערכי הדרכה לשימוש נבון

 קישור בקרב תלמידים והרחבת קשרי מכללה שדה.

פיתוח מאגר עבודות כיחידות הוראה מתוקשבות בתחומי דעת שונים  :2007

)מתמטיקה, ספרות, לשון, מדעי החברה, מדעי המחשב(, הכשרת מורים, בית 

 אילן.-טת ברהספר לחינוך, אוניברסי

בתחומי דעת שונים ביישומי מחשב. כתיבת  מוריםפיתוח חוברות הדרכה ל :2002

 .EXCEL"חוברת פעילויות "מתמטיקה בשילוב 

פיתוח חוברות בהוראת המתמטיקה בנושא: פונקציות, גאומטריה, לתלמידי 

 מחזוריות בטבע בהיבט מתמטי 2דוג , מתמטיקה בטבע 1דוג'  מב"ר.

בת חוברת הדרכה ליצירת יישומים מתוקשבים משולבי פיתוח וכתי :1999

לתלמידי תואר שני בחוג לתקשורת וטכנולוגיה בחינוך,  מולטימדיה

  דוגמא: אילן.-אוניברסיטת בר

 http://www.slideshare.net/oritzeichner/hafifat 

כתיבת חומרי הוראה ולמידה במתמטיקה, בהוצאת המכון לקידום ו פיתוח :1997

( "המחשב בכיתת 1אילן: -האינטגרציה החברתית, אוניברסיטת בר

( 2לקט פעילויות לכיתה ט", מדריך למורה ומדריך לתלמיד;  -המתמטיקה 

"מחזוריות בטבע בהיבט מתמטי", מדריך למורה ומדריך לתלמיד. )הוצאו 

 . לאור שתי חוברות(

בנושאים: סדרות,  פיתוח ושיווק לומדות וחומרי הוראה במתמטיקה לבגרות :1996

הנדסה אנליטית וטריגונומטריה. הפיתוח כלל היכרות עם טכנולוגיות למידה 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/meda/hp.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/meda/hp.htm
https://www.slideshare.net/oritzeichner/ss-35397840
https://www.slideshare.net/oritzeichner/ss-35397840
http://www.smkb.ac.il/patuach-center
http://www.smkb.ac.il/patuach-center
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtdGNxdDE3dmVRV28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtdGNxdDE3dmVRV28/view?usp=sharing
http://www.slideshare.net/oritzeichner/hafifat
https://drive.google.com/file/d/15LDHwo7CXEBwC3LDOeQj2gCSnKJ9z4gk/view?usp=sharing
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 ות פדגוגיות להוראה. הלומדות נרכשו על ידי מט"ח.מגוונות ועם גיש

זכייה ביוזמה חינוכית ממשרד החינוך על פיתוח תכנית לימודים וחומרי  : 1995

 הוראה במתמטיקה מותאמים לתלמידי מבר. 

 

 תרומה למערכת החינוך ולבתי הספר:

  החינוך פיתוח והובלת תכנית לימודים חדשה במסלול הטכנולוגי במשרד 2015 – 2021

 גילוי  – "מידענות סייבר"במגמת מידענות סייבר. מרכזת ומובילה מגמת  

 ואיתור מידע דיגיטלי, משרד החינוך. 

ראשון מרכזת השתלמות מורים למתמטיקה בחטיבה העליונה, מרכז מורים,  :2000-2002

לציון. הפיתוח וההוראה בקורס כללו בין היתר כתיבת חוברת פעילויות 

במתמטיקה לתלמידי תיכון חשיפה לכלים טכנולוגיים מתקדמים ושילבו 

 הטמעת טכנולוגיות חדשניות ותקשוב בהוראת המתמטיקה.

בתי הספר התיכוניים של המכללה  12-מרכזת השתלמויות מורים למתמטיקה ב :2001-1997

למינהל. הריכוז כלל גם הדרכה, הנחיה וליווי של המורים למתמטיקה בבתי 

ספר בכל המגזרים )המגזר היהודי, המגזר הבדואי, המגזר הדרוזי והמגזר 

 הערבי(.

 מנחת מורים בתכנית מב"ר במתמטיקה, האגף לחינוך התיישבותי. :1997-1996

ה"ס התיכון ע"ש קלעי יב' בבי-מרכזת מקצוע המתמטיקה בכיתות ט :1996-1990

בגבעתיים. במסגרת התפקיד הובלתי מיזמים לקידום ההוראה, פיתחתי שיטה 

ללימוד מתמטיקה בשילוב המחשב שיושמה בבית הספר ומחוצה לו, וזכיתי 

 בפרס על יוזמה חינוכית מטעם משרד החינוך.

י ספר. של משרד החינוך במיזם למחשוב בת 98מנחת מורים בתכנית מח"ר  :1995-1994

 התפקיד כלל הדרכה והטמעת שימוש במחשבים בקרב מורים ותלמידים.

מורה למתמטיקה ומחשבים בבית ספר תיכון קלעי בגבעתיים. עסקתי בין היתר  :1996-1986

מתוקשבות בעקבות פיתוח שלי בנושאי הלימוד בהטמעת מערכות למידה

 השונים.

ניהול, ארגון וריכוז מחנה קיץ בקהילות היהודיות בארה"ב )ג'ורג'יה וסוונה(  :1985, 1984

 כשליחה מטעם הסוכנות היהודית.

 מש"קית תנאי שירות, חיל המודיעין. :1982-1981

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/meda
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/meda
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 כתבות ופרסומים בנושא חינוך נבון ברשת  –פיתוח חומרי למידה 

 אורית, רבקה ודמני ואורלי מלמד: קשרי מכללה שדה תכנון והטמעה של תכניות  צייכנר

לשימוש נבון באינטרנט.  -חינוכיות 

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=6781 

  מרכז פתו"ח . נולוגיות חדישות(, סמינר הקיבוצים)פדגוגיה, תרבות וטכ אתר מרכז פתו"ח

הינו מרכז פיתוח, הטמעה ומחקר של טכנולוגיות חדישות בהוראה ובלמידה. שימוש נבון 

מיזם משותף רב שנתי עם איגוד האינטרנט הישראלי.  -באינטרנט 

center-tuachhttp://www.smkb.ac.il/pa 

  ,2012מאי  20סרטון "יום שימוש נבון באינטרנט", אורט טכניקום .

http://www.youtube.com/watch?v=UaKE7zvxeOY&feature=youtu.be 

  2012ינואר  30נבון באינטרנט. שימוש  -סטודנטים מלמדים תלמידים. 

 http://www.youtube.com/watch?v=mnnEm_6GPgY 

  :2012נואר י 31היבט רפלקטיבי של הסטודנטים בעקבות הפעילות. 

http://www.youtube.com/watch?v=9k17V2T6bZg 

  ,2012פב'  7רדיו ללא הפסקה, תכנית בהנחיית רינה מצליח. 

 http://www.103.fm/programs/Media.aspx?ZrqvnVq=FHIFJK&c41t4nzVQ=EL 

 ynet .2012פב'  6, משרד החינוך מזהיר: פייסבוק מסוכן לילדיכם. 

4185963,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

  : מצגת תמונות יום שימוש נבון באינטרנט

 ttp://www.youtube.com/watchhv?=tMnE3hqVBz8&feature=related  

  .30סטודנטים דוגמה לכרטיסיות והפעלה של אחת הקבוצות: יום שימוש נבון באינטרנט 

 2pNjCeNo4-http://www.youtube.com/watch?v=8&feature=related. 2012ינואר 

  2012ינואר  31 של אחת הקבוצות בנושא מרחב ציבורי: להפעלהדוגמה .

yLGzRXc8-http://www.youtube.com/watch?v=jx&feature=related 

  2013מאי  24מקור ראשון, למלא את החלל .

1-http://www.slideshare.net/oritzeichner/245 

 פיתוח קורס מתוקשב ב - אתר הנחיות פדגוגיות למרצים-Moodle .

http://lemida.biu.ac.il/course/view.php?id=325 

 

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=6781
http://www.smkb.ac.il/patuach-center
http://www.youtube.com/watch?v=UaKE7zvxeOY&feature=youtu.be
http://http/www.youtube.com/watch?v=mnnEm_6GPgY
http://http/www.youtube.com/watch?v=mnnEm_6GPgY
http://www.youtube.com/watch?v=9k17V2T6bZg
http://http/www.103.fm/programs/Media.aspx?ZrqvnVq=FHIFJK&c41t4nzVQ=EL
http://http/www.103.fm/programs/Media.aspx?ZrqvnVq=FHIFJK&c41t4nzVQ=EL
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4185963,00.html
http://www.youtube.com/watch?v=tMnE3hqVBz8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tMnE3hqVBz8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tMnE3hqVBz8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tMnE3hqVBz8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tMnE3hqVBz8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tMnE3hqVBz8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tMnE3hqVBz8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8-2pNjCeNo4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jx-yLGzRXc8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jx-yLGzRXc8&feature=related
http://www.slideshare.net/oritzeichner/245-1
http://lemida.biu.ac.il/course/view.php?id=325
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  ם ושליליים ברשת. סטודנטים היבטים חיוביי -סוגיות תרבויות וחברתיות במרחב הדיגיטלי

 .2014ומעבירים שיעורים בבית הספר. ינואר  מתכננים

https://www.youtube.com/watch?v=zvLIkjsZoOk 

  2014"החיים ברשת". "קשר עין". מרץ .http://www.slideshare.net/oritzeichner/4-

קישורים בנושא  פרויקט סייבר בולינג שהעבירו הסטודנטים בהנחייתי, וכן2014-33728172

 סוגיות תרבותיות וערכיות במרחב הדיגיטלי.

 מכללה שדה, סמינר הקיבוצים בשיתוף עם בתי ספר תיכוניים. קשרי 

  סוגיות תרבותיות וערכיות במרחב הדיגיטלי, סטודנטים במסגרת קורס אימוני הוראה של

 Cyberבנושאים:  ד"ר צייכנר אורית מפתחים ומעבירים שיעורים בשימוש נבון ברשת.

Bolling .2015פברואר  5, שיימינג, חופש הביטוי, התמכרות לאינטרנט 

.https://www.youtube.com/watch?v=JiD6R8lnuLA 

  פברואר  5שיתוף פעולה עם צוות המורים. תיכון יצחק נבון, חולון.  -קשרי מכללה שדה

2015 . atch?v=XfuEcs_myrshttps://www.youtube.com/w 

  ,5קשרי מכללה שדה, סמינר הקיבוצים בשיתוף עם תיכון נבון, חולון. ד"ר צייכנר אורית 

 https://www.youtube.com/watch?v=YzfMS6VW6xM .2015פברואר 

 2016, דצמבר סוגיות תרבותיות וערכיות במרחב הדיגיטלי. 

 .פרחי הוראה מתכננים ומעבירים שיעורים. אורט יד ליבוביץ, נתניה 

https://www.youtube.com/watch?v=VIIe_5ojkQo 

https://www.youtube.com/watch?v=9jMo_DjkGmM 

ps://www.youtube.com/watch?v=tK6VsK1nkYYtth 

https://www.youtube.com/watch?v=CkskgZ8QpxE 

  סטודנטים מעבירים שיעורים בתיכון אוהל שם ברמת גן בנושא שימוש נבון ברשת, במסגרת

. 2017אפריל,  6לימודי הסבת אקדמאים לתעודת הוראה בסמינר הקיבוצים. 

9shttps://www.youtube.com/watch?v=U0uN0_tB0s0&t=3  

  סיכום קצר של יום ״חינוך נבון ברשת״ בבית ספר אוהל שם,  -חינוך לאוריינות בעידן המידע

. 2017אפריל,  6בהנחיית ד״ר אורית צייכנר. 

https://www.youtube.com/watch?v=pzkcjZVf5fw&t=53s  

 2017אפריל,  5פרומו.  –בית ספר אהל שם, רמת גן  -בון ברשת יום שימוש נ  .

https://www.youtube.com/watch?v=naLpHygqVz8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zvLIkjsZoOk
https://www.youtube.com/watch?v=zvLIkjsZoOk
https://www.youtube.com/watch?v=zvLIkjsZoOk
https://www.youtube.com/watch?v=JiD6R8lnuLA
https://www.youtube.com/watch?v=XfuEcs_myrs
https://www.youtube.com/watch?v=XfuEcs_myrs
https://www.youtube.com/watch?v=YzfMS6VW6xM
https://drive.google.com/file/d/0ByujE2Q-IybTckk2amdGSFlYZEU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=VIIe_5ojkQo
https://www.youtube.com/watch?v=9jMo_DjkGmM
https://www.youtube.com/watch?v=tK6VsK1nkYY
https://www.youtube.com/watch?v=CkskgZ8QpxE
https://www.youtube.com/watch?v=U0uN0_tB0s0&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=pzkcjZVf5fw&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=naLpHygqVz8
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  2017דצמבר,  3בית ספר תיכון מיתר גני תקווה.  –יום שימוש נבון ברשת. 

 https://youtu.be/8vGeuZxpz0Y 

 https://youtu.be/skRm7GqdQtI 

 

 תונות בנושא חינוך נבון ברשתיכתבות ופרסומים בע

  ,2012פב'  7רדיו ללא הפסקה, תכנית בהנחיית רינה מצליח. 

 http://www.103.fm/programs/Media.aspx?ZrqvnVq=FHIFJK&c41t4nzVQ=EL 

 ynet .2012פב'  6, משרד החינוך מזהיר: פייסבוק מסוכן לילדיכם. 

4185963,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

  2013מאי  24מקור ראשון, למלא את החלל .

1-http://www.slideshare.net/oritzeichner/245 

https://youtu.be/8vGeuZxpz0Y
https://youtu.be/skRm7GqdQtI
http://http/www.103.fm/programs/Media.aspx?ZrqvnVq=FHIFJK&c41t4nzVQ=EL
http://http/www.103.fm/programs/Media.aspx?ZrqvnVq=FHIFJK&c41t4nzVQ=EL
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4185963,00.html
http://www.slideshare.net/oritzeichner/245-1
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Wadmany, R., Zeichner, O., & Melamed, O. (2014). Students in a teacher college of 

education develop educational programs and activities related to intelligent use 

of the web: Cultivating new knowledge. I-manager’s Journal of Educational 

Technology, 10(4), 18-28. קישור 

Wadmany, R., Zeichner, O., & Melamed, O. (2013). Educating for intelligent use of 

the Web: Opportunities and challenges in teacher education. Journal of 

Technology and Teacher Education, 21(4), 485-510. קישור 

 (. מודל להערכת קורסים מקוונים אסינכרוניים2010צייכנר, א', ברט, א' וטייטלבאום, ח' )
 קישור. 45-47, 9הגובה,  על .באוניברסיטה

Kramarski, B. & Zeichner, O. (2001). Using technology to enhance mathematical 

reasoning: Effects of feedback and self-regulation learning. Educational Media 

International, 38(2/3), 77-82. http://www.editlib.org/p/93108/ קישור למאמר 

 (לא שפיט) יםמקצועי-יםעת מדעי יבכתב יםאמרמ

 (. גישת ההזדמנויות והסיכונים בחינוך לאורינות תקשורת ומדיה           2022מלמד, א' וודמני ר' צייכנר, א' )

בימת דיון. מכון מופת   68בהכשרת מורים. גיליון  
l/articles/14234https://bitaon.macam.ac.i 

  .2014 מרץ .25-23 ,7 ,עין קשר ברשת. החיים .(2014צייכנר, א' )
33728172-2014-http://www.slideshare.net/oritzeichner/4 

 קלעי תיכון ספר בבית המתמטיקה בהוראת עצמית מתוצרת תוכנה שילוב(. 1994צייכנר, א' )
  .59-60 ,15 על"ה, .בגבעתיים

http://kesher-

http://www.imanagerpublications.com/article/13976
https://search.proquest.com/openview/1475f4374d6520e9104ff1b492ff7768/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2030628
https://search.proquest.com/openview/69b5a4995b08567420c6493e1f27487f/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2030628
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtNnJfVkc2ZE1qWThMY09TVEZiaE9PVVpRYUhN/view
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtNnJfVkc2ZE1qWThMY09TVEZiaE9PVVpRYUhN/view
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtNnJfVkc2ZE1qWThMY09TVEZiaE9PVVpRYUhN/view
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtNnJfVkc2ZE1qWThMY09TVEZiaE9PVVpRYUhN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtNnJfVkc2ZE1qWThMY09TVEZiaE9PVVpRYUhN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtWW8wOFY0N2pSUWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtWW8wOFY0N2pSUWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtWW8wOFY0N2pSUWs/view
https://search.proquest.com/openview/4048940e20e86caf2e002e876ba72595/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2030628
https://www.learntechlib.org/p/42119/
http://alhagova.colman.ac.il/files/08_2011/P-45-47.pdf
http://alhagova.colman.ac.il/files/08_2011/P-45-47.pdf
http://www.editlib.org/p/93108/
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtWEFLczBfYS16ZGM/view?usp=sharing
https://bitaon.macam.ac.il/articles/14234
http://www.slideshare.net/oritzeichner/4-2014-33728172
http://kesher-cham.technion.ac.il/clickit_files/files/index/552619713/280351036/862365502.pdf
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cham.technion.ac.il/clickit_files/files/index/552619713/280351036/862365502.pdf 

  מקצועיים-מאמרים בספרים מדעיים

(. קשרי מכללה שדה : סטודנטים מתכננים ומפעילים 2018, א', ודמני, ר' ומלמד, א' )צייכנר
הזדמנות ללמידה פדגוגיה דיגיטלית: תכניות חינוכיות לשימוש נבון ברשת בבתי ספר. 

 קישורוצאת מכון מופ"ת, סמינר הקיבוצים. , עורכת: רבקה ודמני האחרת

 

Zeichner, O. (2009). Iproving motivation: Evaluation of a feedback system. In B. 

Offir (Ed.), The Process of Change in Education: Moving from Descriptive to 

prescriptive research (pp. 61-68). Hauppauge, NY: Nova science publishers. 

 קישור

 Proceedingsמקצועיים -מדעיים מאמרים בספרים

Zeichner, O., Wadmany, R., & Melamed, O. (2013). College relations field, students 

in a teachers training college develop educational programs and activities 

related to intelligent use of the internet. In R. McBride & M. Searson (Eds.), 

The proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education 

International Conference (pp. 3639-3640). Chesapeake, VA: Association for 

the Advancement of Computing in Education (AACE). 

http://www.editlib.org/p/48671/  

Melamed, O., Wadmany, R., & Zeichner, O. (2010). An integrative approach for 

planning and teaching educational programs related to the intelligent use of the 

internet in a teacher training college. The Proceedings of the ATEE 

35th conference 2010, 26-30 August, Budapest, Hungary. 

http://www.atee1.org/uploads/atee_proceedings_2010.pdf  

Offir, B. & Zeichner, O. (2009). Online collaborative learning: The challenge of 

change. In L. B. Palcroft & M.V. Lopez (Eds.), Personality assessment: New 

research (pp. 335-345). Nova Science Publishers: New York.קישור 

Offir, B., Zeichner, O., & Barth, I. (2007). Impact of feedback on academic 

motivation among students in peripheral areas. In R. Hochman 

(Ed.), Contemporary issues in higher education: Pedagogical aspects of 

emerging methodologies in higher education (pp, 174-185). Ariel: Ariel 

University. קישור 

http://kesher-cham.technion.ac.il/clickit_files/files/index/552619713/280351036/862365502.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EjJYsGdogAWd6J-vJ5A7UzBrkiL5SK0_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EjJYsGdogAWd6J-vJ5A7UzBrkiL5SK0_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtc0hta1EzUENXbGs/view
http://www.editlib.org/p/48671/
http://www.atee1.org/uploads/atee_proceedings_2010.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtX045Z043R0plOFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtX045Z043R0plOFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtX045Z043R0plOFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtSUJMaHVwdXk3Q1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtSUJMaHVwdXk3Q1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtSUJMaHVwdXk3Q1k/view
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Zeichner, O., Barth, I., & Offir, B. (2005). Using distance learning to identify and 

enrich high school pupils in peripheral areas. Proceedings of 3rd international 

conference on Multimedia and Information & Communication Technologies in 

Education, Vol 2 (pp. 867-871). Spain: International Conference on Multimedia 

and Information & Communication Technologies in Education.קישור 

Zeichner, O., Barth, I., & Offir, B. (2004). Using distance learning to identify and 

enrich high school pupils (collaborated with B. Offir & I. Barth). The 

proceedings of 9th conference of the European Council for High Ability, 

September 10-13 (p. 105). Pamplona, Spain. 

Zeichner, O., Kramarski, B., & Mevarech, Z. (1999). Improving student 

mathematical thinking: The role of different interactions in a computer 

environment. The proceeding of 23rd conference of the International Group for 

the Psychology of Mathematics Education (PME). 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED436403.pdf#page=360  

Zeichner, O. (2009). Iproving motivation: Evaluation of a feedback system. In B. 

Offir (Ed.), The Process of Change in Education: Moving from Descriptive to 

prescriptive research (pp. 61-68). Hauppauge, NY: Nova science publishers. 

 קישור

 פרסים ומחקרים עם תקציבים

2004 - 2005  Israel Science Foundation :Baruch Offir, Orit Zeichner and Ingrid 

Barth within the framework of Bar-Ilan University’s Distance 

Learning laboratory, for research on the relationship of different types 

of feedback, motivation levels and dropout rates in a distance learning 

- based Early College program for high school students in peripheral 

areas. Two year grant, $48,000. 

 

 מקצועיים-כנסים מדעיים

 כנסים בארץ:

עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס. -הכנס השישה(. 2021צייכנר אורית )
שילוב  –. שהם הפתוחה, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה   האוניברסיטה 

תפיסת . 2021בפברואר  16טכנולוגיות בהוראה מרחוק. יום שלישי, ד' באדר התשפ"א, 
הסטודנטים לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך את ההוראה המקוונת בתקופת הקורונה 

 קישור . בשיתוף עם תמי זייפרט וסיגל עוזרי.)פאנל(

https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtOHh0QWZNd2JZaGs/view
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED436403.pdf%23page=360
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtc0hta1EzUENXbGs/view
https://www.openu.ac.il/lists/mediaserver_documents/innovation/chais/2021/c3_1.pdf
https://www.openu.ac.il/lists/mediaserver_documents/innovation/chais/2021/c3_1.pdf
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הכנס השנתי השמונה עשר של מיטל, עולם המידע הפתוח" על שם (. 2020צייכנר אורית )
"עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל. הוראה ולמידה משלבת 

כאן ועכשיו בתקופת  .2020יולי,  9טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות, 
לוגיה בחינוך. ממדיות של הסטודנטים בתכנית טכנו-הקורונה: נקודות המבט הרב
 2 קישור בשיתוף עם תמי זייפרט וסיגל עוזרי.

אומן . עשר לחקר החדשנות הפדגוגית הכנס החמישה, 2019 'ייסכנס צ(. 2019) אוריתצייכנר 
סטודנטים לעיצוב מתנסים בפיתוח סביבות למידה והוראה התומכות  -ברוח הרשת 

 קישור .2019פברואר,  13-12. ביצירת חווית למידה משמעותית במרחב הדיגיטלי

. , הכנס החמישה עשר לחקר החדשנות הפדגוגית2019כנס צ'ייס (. 2019) אוריתצייכנר 
בשיתוף עם אבי  .2019פברואר,  12-13. תהליך פיתוח תכנית לימודים במידענות סייבר

 קישור כהן.

 עולם המידע הפתוח" על שםהכנס השנתי השבעה עשר של מיטל, (. 2019אורית ) צייכנר
הוראה ולמידה משלבת . "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

יום  קשרי מכללה שדה. 2019יולי,  9טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות, 
 קישור .התנסות שימוש נבון ברשת

 הכנס השנתי השבעה עשר של מיטל, עולם המידע הפתוח" על שם(. 2019אורית ) צייכנר
הוראה ולמידה משלבת . "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

מיזם מידעני רב תרבותי . 2019יולי,  9ה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות, טכנולוגי
 רקישו .נבון ברשת שלשימו

 הכנס השנתי השישה עשר של מיטל, עולם המידע הפתוח" על שם(. 2018אורית ) צייכנר
הוראה ולמידה משלבת . "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

ריחה כמקור לקידום בחדר . 2018יולי,  2טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות, 
 קישור סלומון. הרצאה למידה חוויתית. )בשיתוף עם לזלי

 הכנס השנתי השישה עשר של מיטל, עולם המידע הפתוח" על שם(. 2018צייכנר אורית )
ידה משלבת הוראה ולמ. "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

"עמדות ותפיסות מורים . 2018יולי,  2טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות, 
הבדלים בין בתי ספר ותיקים לבין בתי ספר פחות ותיקים בתכנית  –כלפי התקשוב 

 קישור התקשוב". בשיתוף עם הדס העליון.

 הכנס השנתי השישה עשר של מיטל, עולם המידע הפתוח" על שם(. 2018אורית ) צייכנר
הוראה ולמידה משלבת . "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

ור מידע " מגמת גילוי ואית. 2018יולי,  2טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות, 
 קישור סייבר". בשיתוף עם שרית גולדנברג. –דיגיטלי 

 הכנס השנתי השישה עשר של מיטל, עולם המידע הפתוח" על שם(. 2018אורית ) צייכנר
הוראה ולמידה משלבת . שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל"עולם המידע הפתוח" על 

" עקרונות פדגוגיים בתהליך . 2018יולי,  2טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות, 
מידענות סייבר. בשיתוף עם אבי  –פיתוח תכנית לימודים "גילוי ואיתור מידע דיגיטלי" 

 קישור כהן.

עשר של מיטל, "עולם המידע הפתוח" על שם  החמישההכנס השנתי (. 2017צייכנר אורית )
ונים למידה והוראה מוגברות טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיופרופ' נחמיה לבציון ז"ל. 

 (.שרית גולדנברג)בשיתוף עם  "ברשת חוקרים תלמידים. "7201ביוני  62, ומגמות

https://meitalconf.iucc.ac.il/wp-content/uploads/2020/06/MEITAL2020_paper_7.pdf
https://meitalconf.iucc.ac.il/wp-content/uploads/2020/06/MEITAL2020_paper_7.pdf
http://meitalconf.iucc.ac.il/p2020-s33/
http://chais.openu.ac.il/chais2019/f/c1_1.pdf
http://chais.openu.ac.il/chais2019/f/c1_1.pdf
http://chais.openu.ac.il/chais2019/f/c1_6.pdf
http://chais.openu.ac.il/chais2019/f/c1_6.pdf
https://meitalconf.iucc.ac.il/2019/07/08/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%91-%d7%914-%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%91-%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://meitalconf.iucc.ac.il/2019/07/08/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%91-%d7%914-%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%91-%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://meitalconf.iucc.ac.il/2019/07/08/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%91-%d7%914-%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%91-%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://meitalconf.iucc.ac.il/wp-content/uploads/2018/07/Abstracts-Book-Meital-18.pdf
https://meitalconf.iucc.ac.il/wp-content/uploads/2018/07/Abstracts-Book-Meital-18.pdf
https://meitalconf.iucc.ac.il/wp-content/uploads/2018/07/Abstracts-Book-Meital-18.pdf
https://meitalconf.iucc.ac.il/wp-content/uploads/2018/07/Abstracts-Book-Meital-18.pdf
https://meitalconf.iucc.ac.il/wp-content/uploads/2018/07/Abstracts-Book-Meital-18.pdf
https://meitalconf.iucc.ac.il/wp-content/uploads/2018/07/Abstracts-Book-Meital-18.pdf
https://meitalconf.iucc.ac.il/wp-content/uploads/2018/07/Abstracts-Book-Meital-18.pdf
https://meitalconf.iucc.ac.il/wp-content/uploads/2018/07/Abstracts-Book-Meital-18.pdf
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"עולם המידע הפתוח" על שם  ,הכנס השנתי הארבעה עשר של מיטל(. 2016צייכנר אורית )
, טכנולוגיות חדשות ודרכי הערכתן בהוראה ובלמידה מקוונת .פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

 )בשיתוף עם מעיין נלסון(. "מאוד ומסוכן נפלא קטן, עולם זה. "2016יוני ב 22

מרץ ב 1-2, גן-כפר המכבייה, רמת ,34-כנס קהילת המידע השנתי ה. (2016צייכנר, אורית )
 ."דיגיטלי מידע ואיתור גילוי" .2016

 נוב' 3אביב, -, סמינר הקיבוצים, תלמחקר ומעשה מחקרי המרצים כנס. (2016צייכנר, אורית )
קורס  איום אתגר בקרב סטודנטים פרחי הוראה בסביבות למידה שונות, תחושות" .2016

 .וירטואלי לעומת קורס משולב

טכנולוגיות חדשות בהוראה . הכנס השנתי השלושה עשר של מיטל(. 2015צייכנר אורית )
 התמודדות ברשת, בריונות". 2015יוני ב 30, כיוונים ומגמות :ובלמידה בהשכלה הגבוהה

 מצגת)בשיתוף עם הילה אגסי ואבישי קליינמן(  "חרדה מפחית ככלי מדיה הניו באמצעות
 .פוסטר ,המאמר תקציר ,ההרצאה

טכנולוגיות חדשות בהוראה . הכנס השנתי השלושה עשר של מיטל(. 2015צייכנר אורית )
שימוש בסימולציות . "2015יוני ב 30, כיוונים ומגמות :ובלמידה בהשכלה הגבוהה

 )בשיתוף עם איל שכטר(. "הישגים מוטיבציה ותפיסות מוטעות במקצוע התקשוב לשיפור

"עולם המידע הפתוח" על שם  ,הכנס השנתי השניים עשר של מיטל(. 2014צייכנר אורית )
 2, טכנולוגיות חדשות ודרכי הערכתן בהוראה ובלמידה מקוונת. פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

-)בשיתוף עם מירית גולדרינג "הספר בבית וראהה ותפיסות לוח מחשבי" .2014יולי 
 בוימשטיין(.

"עולם המידע הפתוח" על שם , הכנס השנתי השניים עשר של מיטל .2014צייכנר אורית )
 2, פרופ' נחמיה לבציון ז"ל. טכנולוגיות חדשות ודרכי הערכתן בהוראה ובלמידה מקוונת

פרויקט לימודי יהדות, תפיסות סטודנטים ביחס למושג אתיקה ביהדות "(. 2014יולי 
 )בשיתוף עם עקיבא ברגר ובני גזונדהייט(." 'ברפואה יהודיתאתיקה 'בקורס מקוון 

 23אביב, -מחקרי המרצים מחקר ומעשה, סמינר הקיבוצים, תל כנס. (2014, אורית )צייכנר
 יו"ר מושב הרצאות "צליל מקוון". .2014 אוק'

"עולם המידע הפתוח" על שם  ,הכנס השנתי השניים עשר של מיטל(. 2014צייכנר אורית )
 2, טכנולוגיות חדשות ודרכי הערכתן בהוראה ובלמידה מקוונת .פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

 ".עולם המידע הפתוח" .2014יולי ב

"עולם המידע הפתוח" על שם  ,הכנס השנתי האחד עשר של מיטל(. 2013) אוריתצייכנר 
. טכנולוגיות חדשות ודרכי הערכתן בהוראה ובלמידה מקוונת .פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

 ".תפיסה מערכתית וקהילות ידע" .2013יוני  20

הכנס הארצי השנתי התשיעי של מיטל, "עולם המידע :. 1(. יו"ר מושב ב2011אורית ) צייכנר
 ".ועוד על קורסים מקוונים" .2011יוני  28. ון ז"להפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבצי

. 2010פברואר  23-22 הכנס השנתי של איגוד האינטרנט הישראלי,(. 2010אורית ) צייכנר
  )בשיתוף עם רבקה ודמני(. "שימוש נבון ומושכל באינטרנט"

ך "חדשנות בהוראה מתוקשבת בחינו. הכנס הארצי השמיני של מיטל(. 2010אורית ) צייכנר
: תהליכי למידה מבוססי טכנולוגיה. 3מושב א' .הגבוה" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

מיפוי צרכים קוגניטיביים . "2010יוני  30 .: תהליכי למידה מבוססי טכנולוגיה3מושב א'

https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtZGNYLW1XS0tEU2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtZGNYLW1XS0tEU2s/view?usp=sharing
http://meital.iucc.ac.il/conf2015/papers15/poster_4.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtTXZkTzNETU84c0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtTXZkTzNETU84c0k/view?usp=sharing
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)בשיתוף עם אינגריד ברט, חיים . "ואפקטיביים בקורסים אסינכרוניים באוניברסיטה
 טיטלבאום(.

הכנס הארצי השנתי השביעי של מיטל, "עולם המידע הפתוח" על שם  (.2009ת )אורי צייכנר
אוקטובר  14 .: תהליכי למידה מבוססי טכנולוגיה3מושב א' ,פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

הטמעה והפעלה של תכניות חינוכיות מתוקשבות בנושא שימוש נבון באינטרנט " .2009
 רבקה ודמני(. )בשיתוף עם "במכללה אקדמית להכשרת מורים

הכנס הארצי השנתי השביעי של מיטל, "עולם המידע הפתוח" על שם (. 2009צייכנר אורית )
 כיוונים". 2009אוקטובר  14 .: הכשרת סגל הוראה3מושב ב', פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

)בשיתוף עם אינגריד ברט וחיים  "באוניברסיטה מתוקשבים קורסים בהערכת חדשים
 טיטלבאום(.

הכנס הארצי השנתי השביעי של מיטל, "עולם המידע הפתוח" על שם (. 2009נר אורית )צייכ
 .2009אוקטובר  14 .: גישות הוראה ושיתופיות ברשת3מושב א', פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

 )בשיתוף עם אלון הסגל(. "ברשת הדינמיקה את להרגיש"

"עולם המידע הפתוח" על שם  ,הכנס הארצי השנתי השישי של מיטל(. 2008צייכנר אורית )
 ומפעילים מתכננים להוראה "סטודנטים .2008אוגוסט  6, פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

 )בשיתוף עם רבקה ודמני(." באינטרנט נבון לשימוש מתוקשבות חינוכיות תכניות

הכנס הארצי השנתי השישי של מיטל "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' (. 2008, א' )צייכנר
לקראת  ,. "אבחון ואיתור תלמידים בעלי יכולות2008אוגוסט  6, לבציון ז"ל נחמיה

)בשיתוף עם ניבה ונגרוביץ,  לימודים אקדמיים, באמצעות מערכת ללמידה מרחוק"
 ארקדי שטיבוק וברוך אופיר(.
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