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 מהמאוחר אל המוקדם  . פרטים בדבר השכלה גבוהה2

שנת  המוסד אקדמי  ההתמחות  תואר

קבלת 

 /התואר

 התעודה

 הארץ בה 

 התעודה /נרכש התואר 

 פילוסופיה, דוקטור 

 ייעוץ חינוכי 

 ישראל  2008 אילן-אוניברסיטת בר

מאבחנת  

 דידקטית 

מורה ומאבחנת  

דידקטית בעברית  

ובמתמטיקה ובפיתוח  

לכל תפקודי למידה 

 הגילים

 ישראל  2008 אילן-אוניברסיטת בר

 ייעוץ חינוכי  מ.א. 

 בהצטיינות 

 ישראל  2004 אילן-אוניברסיטת בר

 ספרות  רישיון הוראה 

 בהצטיינות יתרה 

 ישראל  2003 אילן-אוניברסיטת בר

ייעוץ חינוכי )מקצוע   ב.א.

ראשי(, ספרות עם  

 ישראל )מקצוע משני( 

 בהצטיינות  

 ישראל  2001 אילן-אוניברסיטת בר
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 . דרגות אקדמיות וקביעות במוסדות להשכלה גבוהה 3

 מחלקה/חוג  שם המוסד  תאריך והיקף הקביעות דרגה

 ועל יסודי  מסלול יסודי תלפיותמכללת  1.5.21 מרצה

 משרה  100% – 1.9.2011 קביעות

 2007מלמדת במכללה משנת 

 חינוך   תלפיותמכללת 

  

 

  

 ורקע קודם בתחומי החינוך )הוראה והדרכה(  בדבר השתלמויות מקצועיותפרטים  .4

 שם ההשתלמות  תאריך

 ש' 30, פיתוח מקצועי "אקדמיה כיתה" 2022-2020*

 ' ש 360מופ"ת,  , מכוןבהנחיה, הדרכה והוראההתמחות  2018-2017

 ש'  30, מכללת תלפיות, למובילי תקשוב ולמד"פים פדגוגיה תקשובית 2016

 ש'  60, מכללת תלפיות, סוגיות מתקדמות בחינוך מיוחד 2012

 ש'  36, מכללת תלפיות, סוגיות בחינוך מיוחד 2011

 ש'  224אילן, -, אוניברסיטת ברמומחים לאבחון דידקטי 2008

 ש'  224אילן, -, אוניברסיטת ברהכשרת מומחים לאבחון דידקטי 2007

 ש'  56, אגף השתלמויות ת"א, כישורי חיים  2003

 

 מכללת תלפיות נהל האקדמי של י.  תפקידים במ5

 תפקיד שנה 

 חברה בוועדת הספרייה  2022

 תכנון הלמידה בסביבה דיגיטלית   – חברה בצוות תכנית "פריזמה" 2021

 ובישיבות ההנהלה  הוראה"חברה בצוות "ועדת  2017-2021

 בבית הספר היסודי תואר שני כנית לוכתיבת התחברה בצוות  2020

 יסודי -ראש המסלול היסודי והעל 2020 -2019

 ראש המסלול היסודי   2019-2017

 

 

 . תפקידים ופעילויות אקדמיות מחוץ למכללה 6

 תפקיד  שנה 

 הכלה והשתלבות", מכון מופ"ת"חברה בפורום  2021

 היסודי, מכון מופ"ת-ראשי מסלול החינוך העלחברה בפורום  2021

 ראשי מסלול החינוך היסודי, מכון מופ"תחברה בפורום  היום -2017

2008-2005 ( האימון  בתחום  מחקר  וההוראהCoachingעוזרת  הנרטיב  לייעוץ  ב  (,  דינמיקה  מכון 

 . מקצועי וארגוניולאימון אישי, 

 במסגרת התפקיד:

 עריכת מאמרים •

 נרטיב והוראה (, Coachingאיסוף וארגון חומרים בנושאי אימון ) •

 תרגום מאמרים אקדמאיים מאנגלית לעברית            •

 כתיבה אקדמית  •
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 . פעילויות אחרות בתחומי החינוך 7

 

שם הגוף/ המוסד  שנים  

 המארגן, מקום 

 אחריות תחום  תפקיד

 היום - 2017

 

 בונוס הוצאת יבנה / 

 

כותבת, עורכת מדעית  

 ועורכת פדגוגית  

עריכה מדעית ועריכה פדגוגית  ה, כתיב

 של ספרי לימוד בתחום השפה

 בונוס הוצאת יבנה /  היום - 2017

 

מדריכה ומנחה  

מדריכות, שיטת  

 "קריאה ראשונה"

   -המרצה למדריכות של שיטת הקריא

 ספר  "קריאה ראשונה", הדרכה בבתי 

מאבחנת דידקטית   מסגרת פרטית היום - 2007

ומומחית להוראה  

 מותאמת )מתקנת( 

 אבחון דידקטי והוראה מותאמת 

מכון   –חדד מרכז  2016 - 2007

לחקר הדיסלקציה,  

אוניברסיטת בר  

 אילן

מאבחנת דידקטית  

ומומחית להוראה  

 מותאמת )מתקנת( 

 אבחון דידקטי והוראה מותאמת 

2007 - 2016 

 

מרכז חדד,  

- אוניברסיטת בר

 אילן

מפתחת תוכנית לפיתוח  

ה בבתי ספר  בשפה וחשי

יסודיים בשם "חושבים 

שפה", מדריכת מורים 

 ומורה  

פיתוח תוכנית לימוד בתחום השפה  

 והחשיבה,

 פי תכנית זו-והוראה עלת מורים הדרכ

 

 

 . השתתפות פעילה בכנסים מקצועיים / מדעיים 8

 נושא ההרצאה/הדיון  מקום   הכינוס  תאריך

דרכי התמודדות של מורים עם קשיי   אביב -אוניברסיטת תל מחדש עצמנו את להמציא 2021מרץ 

 כתיבה 

July, 2019 7th international 

conference on teacher 

education 

Mofet Institute, 

Tel-Aviv, Israel 

Teachers with writing 

disabilities – From impairment 

to empowerment 

 יולי,  

2018 

של האגודה  12 - הכינוס ה

הישראלית לאוריינות  

 ושפה

- אוניברסיטת תל

אביב,  -אביב, תל

 ישראל 

השפעת קשיי כתיבה )בכתיבה ידנית  

מורים על תפקודם ובכתיב( של 

 המקצועי והאישי.
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 . הרצאות קולקוויום והרצאות אורח בהזמנה 9

 

 מקום   שם ההרצאה/הקולקוויום  הגורם המזמין  תאריך

 יולי,  

2018 

הוצאת ספרים 

 "בונוס" 

הוראת  רונות פדגוגיים ודידקטיים בעק

 הקריאה 

 גן-כפר המכביה, רמת

 

 מלגות עידוד מחקר. מלגות, פרסים, מענקי מחקר, 10

 

 

 הסכום שהוענק  עבור מה המוסד המעניק  שנה 

 אוניברסיטת בר   2008-2004

 אילן

 מלגת הנשיא לדוקטורנטים 

 מצטיינים

 ₪ בחודש 3,330

 

 פרסומים  רשימת

 עבודת דוקטור )דיסרטציה( .1

)חיבור לשם קבלת   . שאלון חדש למדידת סגנונות הקיום וקשריו עם משתני אישיות וערכים(.  2008)  מ',  פלדמן

 עמודים(. 213אילן. בהדרכת פרופ' אריה כהן )-גן: אוניברסיטת בר-רמת התואר "דוקטור לפילוסופיה"(.

 

 ופרקים שפיטים מאמרים  . 2

1. Har-Zvi, S., Salkovsky, M., & Feldman, M. (2021). “Between exclusion and inclusion”: 

emotional and professional aspects of how teachers with writing difficulties cope. Australian 

Journal of Learning Difficulties, 26(2), 179-197. 

https://doi.org/10.1080/19404158.2021.1996411 Impact Factor 1.84  

 אקדמי.  ו תפקוד מקצועי ה: כתיב קשיי(. מורים עם 2021), סלקובסקי, מ' ופלדמן, מ' 'שצבי הכהן, -הר 2   

 .  10, החינוך במעגלי        

 .  הקשר שבין סגנונות הקיום לתכונות אישיות: הקשרים של מצבים נפשיים(. 2009' )מ, ופלדמן' א , כהן. 3   

    (. 363-328)ע"מ  סגנונות קיום: היבטים עיוניים, מדעיים ויישומיים)עורכים(,  שקולניק' ד, ו רנד' יבתוך        

   תל אביב: מכון מופת.     

 

  . דוח מחקר3

ובכתיב( של מורים   השפעת קשיי כתיבה )בכתיבה ידנית(.  2018סלקובסקי, מ' ופלדמן, מ' ),  'צבי הכהן, ש-הר

והאישי.   המקצועי  תפקודם  למחקרעל  מכללתית  הבין  הועדה  בתמיכת  מחקר,  )  -דו"ח  מופ"ת.    86מכון 

 עמודים(.

https://doi.org/10.1080/19404158.2021.1996411

