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   אקדמיתהשכלה 

 

שנת  

קבלת 

 התואר 

מוסד 

 אקדמי

נושא   תואר

התיזה/דיסרטציה +  

 שפת ההגשה

שם  

המנחה  

ודרגתו  

בעת 

קבלת 

 התואר 

אוניברסיטת  2005

 אילן -בר

Ph.D.   אימון מטה

קוגניטיבי בפתרון 

אנלוגיות לשוניות  

והשפעתו על יכולת  

 איותה

 שפת ההגשה: עברית

פרופ' 

אריה כהן  

וד"ר רחל  

 שיף

אוניברסיטת  1996

 אילן -בר

M.A.   השפעת מיומנות

שאילת שאלות על  

שיפור יכולת פתרון  

בעיות מילוליות  

בחשבון והפחתת  

 החרדה מחשבון 

 שפת ההגשה: עברית

פרופ' 

זמירה  

 מברך 

לוי  פרופ' ו

 רחמני

אוניברסיטת  1994

 ,אילן-בר

במסגרת  

- "מרכז

 חדד", 

מאבחנת 

דידקטית 

בעברית  

לכל 

 הגילים

  

אוניברסיטת  1992

 אילן -בר

B.A  

חינוך 

מיוחד 

חינוך ו
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בלתי 

 פורמאלי

אוניברסיטת  1992

 אילן -בר

רשיון  

הוראה  

בחינוך  

 מיוחד

  

 

 דרגות אקדמיות 

 שנת קבלת הדרגה  תחום המוסד האקדמישם  הדרגה 

חינוך  מכללת תלפיות  מרצה בכיר 

 מיוחד

2020 

חינוך  מכללת תלפיות  מרצה 

 מיוחד

2013 

 

 אקדמיים תפקידי ניהול 

במוסד   מ...     עד...  התפקיד
 אקדמי

הדרגה  
האקדמית 

בתקופת 
 המינוי 

הישגים מרכזיים  
 בתפקיד זה 

מרכזת  

ועדת 

 מינויים 

מכללת  היום -2019

 תלפיות 

  /מרצה

מרצה  

 בכיר 

סיוע למרצים  

להכין את התיק 

לדרגות מרצה, 

 מרצה בכיר ופרופ' 

מרכזת  

תואר שני  

בלקויות 

 למידה

מכללת  2019-2017

 תלפיות 

 פתיחת התואר  מרצה 

שני, איתור ה

הסטודנטים 

המתאימים  

לקריטריונים,  

עריכת ראיונות, 

סיוע לסטודנטים  

ולמרצים במהלך  

התואר השני,  

הובלת כנס הצגת  

עבודות גמר,  

עריכת מפגשים 

 למרצים.   

מרכזת  

קורס 

הוראה  "

מתקנת 

מכללת  2019-2017

 תלפיות 

ארגון הקורס,  מרצה 

גיוס סטודנטים,  

סיוע לסטודנטים  

ולמרצים, מפגשי  

 צוות.  
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רב  

 "תחומית

חברת  

צוות 

בוועדת 

המחקר  

של  

 המכללה 

מכללת  2020-2015

 תלפיות 

עורכת הצעות   מרצה 

 מחקר 

חברה  

בצוות 

כתיבת  

התכנית 

לתואר שני  

בלקויות 

למידה עד  

 לאישורה

מכללת  2017-2011

 תלפיות 

  כתיבת התכנית 

בצוות, גיוס 

 מרצים לתכנית.  

מרכזת  

קורס 

התאמה "

עובדי ל

הוראה  

ממקצועות  

הבריאות  

מערכת  ב

 החינוך"

מכללת  היום -2011

 תלפיות 

  ארגון התכנית 

וגיוס המרצים,  

מענה לקול קורא  

שנים,   3מידי 

עריכת משובים 

וסיכום הקורס 

מידי שנה, מענה  

לסטודנטים  

 ולצוות המרצים. 

ראש החוג  

לחינוך 

 מיוחד

מכללת  2012-2009

 תלפיות 

מתן מענה, ארגון   

  ישיבות צוות  

 וארגון 

השתלמויות  

צוות  שנתיות ל

בחוג   םמוריה

 . לחינוך מיוחד

איתור ושיבוץ  

מרצים בקורסים 

השונים. מתן  

 . מענה לסטודנטים

כתיבת דו"חות  

עבור המכללה  

 ומשרד החינוך.
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חברה  

בוועדת 

 ההוראה 

מכללת  היום -2008

 תלפיות 

השתתפות   

בישיבות הוועדה, 

הצגת נושאים  

 שונים בוועדה.

ראש 

תחום 

חינוך 

מיוחד 

בהכשרת  

מורים 

והרחבת  

הסמכה  

במסלול 

לחינוך 

 מיוחד

מכללת  2018-2008

 תלפיות 

מתן מענה לכל  

צרכי הסטודנטים 

במסלול, מפגש  

ראשוני עם כל  

סטודנט וארגון 

המערכת. איתור  

מרצים וארגון 

המערכת במסלול.  

אחראית על 

השתלמויות  

שנתיות שונות  

 במסלול.   

 

 תעסוקה במוסדות אחרים 

 : אקדמיהבמקומות עבודה 

 מרצה במכללת סמינר הקיבוצים.  : 2019-2005

 מדריכה פדגוגית במכללת סמינר הקיבוצים : 2006-2005

 מרצה ב"המכללה", בית וגן.  : 2007-2005

 ברל. - מרצה במכללת בית : 2006-2004

 ברק.  -מרצה בסמינר בית יעקב, בני : 2006-2004

 ברק. -גור, בני-מרצה בסמינר בית יעקב : 2004-2003

 ברל. - מרצה במכללת בית : 2001-2000

 אילן-מרצה ומרכזת קורס למאבחנים דידקטיים, מרכז חדד אוניברסיטת בר  : 2005-1997

 : כמרצהתחומי התמחות  •
הוראה   ובכתיבה,  בקריאה  מותאמת  הוראה  דינמי,  ואבחון  למידה  תפקודי  אבחון  למידה,  לקויות 

 .גיות למידהמתווכת, בעיות מילוליות בחשבון, אנלוגיות, משחקים ואסטרט

 

 מקומות עבודה נוספים )מחוץ לאקדמיה(: 

 ,  ו"מילים מאירות"  היום:      מדריכה ומרצה בהשתלמויות ארציות, שיטת "אותיות מאירות"-2019

 יוסף, כפר חב"ד  רשת אוהלי                         

  בונוס, יבנה מדריכה ומנחה מדריכות, שיטת "קריאה ראשונה", היום: -2017

 מדריכה ומרכזת הדרכה באזור המרכז בשיטת "קוראים ולומדים בהנאה", רכגולד, חולון : 2012-2009

 :       מאבחנת דידקטית ומורה להוראה מתקנת, מרכזת הדרכות בבתי ספר, 2006-1995

  אילן -מרכז חדד, אוניברסיטת בר                          

   -ברק, מאבחנת ומורה להוראה מתקנת, מרכז לקידום למידה, בני-:      מדריכה בבתי ספר בבני1999-1995

 ברק                          
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  :      מחנכת כיתת ליקויי למידה, בי"ס הדר, פתח תקווה1993-1992

  :       מאבחנת ומורה להוראה מתקנת, "בית הנערה", הוד השרון1993-1992

 

 

 מלגות ומענקים 

שביעות הרצון מקורסי התאמה למטפלים במערכת ", מחקר: סמינר הקיבוציםמכללת  :  2023-2022

 ₪   7500 -"היברידי או מקוון מחקר השוואתי החינוך שנלמדו באופן

 מכון מופת, מחקר: השפעת קשיי כתיבה )בכתיבה ידנית ובכתיב( של מורים וסטודנטים   :  2017-2016

 ₪   10000ש"ש +  1 -להוראה על תפקודם המקצועי והאישי                            

 ליקויים והוראה מותאמת" והשפעתו על הכתב  –מכללת תלפיות, מחקר: קורס "כתיבה  : 2016-2015

 ש"ש  1 -בקרב סטודנטים להוראה עם קשיים בכתיבה וללא קשיים בתחום והכתיב                           

 והשפעתה –שיטת "הרמזור"  –: תכנית אימון במוכנות לכתיבה ידנית מכון מופת, מחקר : 2012-2011

   ( לכתיבה בקרב ילדי גן איכות הכתיבה הידנית, על מהירותה ועל ההנעה )המוטיבציה  על                           

 ₪   14000ש"ש +  1 -חובה                           

  שיטת "הרמזור"  –מכללת תלפיות, מחקר פיילוט: תכנית אימון במוכנות לכתיבה ידנית  : 2011-1010

 ( לכתיבה  והשפעתה על איכות הכתיבה הידנית, על מהירותה ועל ההנעה )המוטיבציה  –                           

 ש"ש 1 -בקרב ילדי גן חובה                           

 ₪.   1000 –אילן, במסגרת התואר השני -:                 פרס הרקטור להצטיינות יתרה, אוניברסיטת בר1992

 

 תפקידים ציבוריים

 , מכון מופ"ת )מחקר שיתופי בחינוך המיוחד( מרכזת סדנת מחשב"ה היום: -2021

 , מכון מופ"תחברה בפורום חינוך מכיל היום: -2019

 מרכזת פורום מרכזי מסלול חינוך מיוחד במכללות, מכון מופ"ת  היום: -2014

 חברה בוועדה לבחינת תוכניות שילוב, מכון מופ"ת  : 2015-2014

 במכללות, מכון מופ"ת   חברה בפורום מרכזי מסלול חינוך מיוחד היום: -2011

 חברה בפורום מרכזי קורס מאבחנים ומתלי"ם, מכון מופ"ת : 2011-2003

 

 רשימת הפרסומים  

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

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 

ואקדמי.   תפקוד מקצועי כתיבה:  . מורים עם קשיי( 2021)צבי הכהן, ש', סלקובסקי, מ' ופלדמן, מ' -הר .2

 . 14-1, 10, במעגלי החינוך

 ועל הכתיב על  מותאמת" והוראה ליקויים כתיבה"הקורס  (. השפעת 2021)צבי, ש' וסלקובסקי, מ'  -הר .3

 . 95-65, 74דפים, להוראה.  סטודנטים בקרב מהירות הכתיבה

https://doi.org/10.1080/19404158.2021.1996411%20Impact%20Factor%201.84
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(. תרומת תכנית התערבות המשלבת משחק אנלוגיות במחשב לשיפור 2020ש' ונוריאל, ח' )צבי הכהן,  -הר .4

 .  58-37כעת, ה', יכולת הכתיב. 

לקסי קיי,  (. הוראת יכולת האיות בשילוב משחק אנלוגיות ממוחשב.  2020צבי הכהן, ש' ונוריאל, ח' )-הר .5

14 ,18-15 . 

6. Lifshitz, N., & Har-Zvi, S. (2015). A comparison between students who receive and who do 

not receive a writing readiness intervention on handwriting quality, speed and positive 

reactions. Early Childhood Education Journal, 43(1), 47-55. https://doi.org/10.1007/s10643-

013-0629-y Impact Factor 1.052 

 . הד הגן, תשע"הלאצבעות ללכת במקומך, מוכנות לכתיבה(. תן 2014צבי הכהן, ש' וליפשיץ, נ' )-הר .7
 .  37-32)א(,  

8. Har-Zvi, S. H., & Rahmani, L. (1999). Generating adequate mathematical questions 

according to type of problems. In Proceedings of the Conference of the International Group 

for the Psychology of Mathematics Education (PME), 100, 878-885. 

 

 מאמרים בתהליכי פרסום

(. הוראת הכתיב באמצעות סמלול , לקסי קייבתהליכי שיפוט צבי, ש., ושכטר סלומון, ה. )-הר .1

 . מורפולוגי לשוני, תכנית סמ"ל 

ש.-הר .2 ק.   ,צבי,  מולר,  )סאניצקי  ר.  בכר,  וממן  הכוללת (  מעיינות,  התקבל,  התערבות  תכנית 

   .(ASDהיקשים מילוליים משמעותיים )סמנטיים( בקרב תלמידים עם אוטיזם בתפקוד גבוה )

(. השפעת הסמלול בתחום המורפולוגי  וריינות ושפה, אבשיפוטצבי, ש., ושכטר סלומון, ה. )-הר .3

 .לשיפור יכולת הכתיב

ש.-הר .4 ק.   ,צבי,  מולר,  ואמסיליסאניצקי  )  בן  ,  מ.    )הוראה '  הרם'  תכנית  השפעת(.  בהכנהדור 

 בכיתה ג'. הכתיב יכולתלשיפור  מותאמת( רגשית

5. Har-Zvi, S. & Tzuriel, D. & Nuriel, C. (Under Review). How a Computer Game Based 

on Morphological Analogies Can Improve Spelling Ability among Fourth-Grade 

Students. Journal of Cognitive Education and Psychology (30 Pages). 

 פרסומים בכתבי עת לא שפיטים 

 ספרים

ר' .1 נ.,רוזן,  גופין,  )-והר  ,  ש'  החינוךצבי,  משרד  לאישור  לכיתה    מילים(.  נשלח  מדריך במאירות   ,'

 כפר חב"ד: רשת אוהלי יוסף יצחק, חב"ד. למורה. 

 (. יבנה: בונוס. 2020למורה, צוות כותבים( )ספרים   2-ספרים לתלמיד ו 2עונות וליהנות לכיתה ב' ) .2

כפר חב"ד:  אותיות מאירות לכיתה א', מדריך למורה.  (.  2019צבי, ש' )-ביכובסקי, נ', רוזן, ר' והר .3

 רשת אוהלי יוסף יצחק, חב"ד.

 יבנה: בונוס. . , מדריך למורהקריאה ראשונה(. 2017צבי, ש' ופריסטטר, ר' )-הר .4

צבי, - שיף, ר' והריהודה: רכס.-. אבןספר תלמיד  –חושבים בכתיב נכון  (.  2013צבי, ש' )-, ר' והר שיף .5

 יהודה: רכס. -. אבן מדריך למורה –חושבים בכתיב נכון (. 2013ש' )

. חולון:  ספר לתלמיד – תבניות  –שפה במחשבה תחילה (. 2006שמעון, ש' )-שיף, ר', הר צבי, ש' ולוי .6

 רכגולד.

. חולון:  מדריך למורה  –תבניות    –שפה במחשבה תחילה  (. 2006שמעון, ש' )-הר צבי, ש' ולוישיף, ר',   .7

 רכגולד.

https://doi.org/10.1007/s10643-013-0629-y
https://doi.org/10.1007/s10643-013-0629-y
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. חולון:  ספר לתלמיד –צלילים  –שפה במחשבה תחילה (.  2004שמעון, ש' )-שיף, ר', הר צבי, ש' ולוי .8

 רכגולד.

. חולון:  מדריך למורה  –  צלילים  –שפה במחשבה תחילה  (.  2004שמעון, ש' )-שיף, ר', הר צבי, ש' ולוי .9

 רכגולד.

 . אבן יהודה: רכס. ספר לתלמיד -כתיב במחשבה תחילה(. 1999שיף ר' והר צבי ש' ) .10

 . אבן יהודה: רכס.  מדריך למורה -כתיב במחשבה תחילה(. 1999שיף ר' והר צבי ש' ) .11

)-הר .12 ש'  יכו2005צבי,  על  והשפעתו  לשוניות  אנלוגיות  בפתרון  קוגניטיבי  מטה  אימון  האיות  (.  לת 

אילן. בהדרכת פרופ'  -גן: אוניברסיטת בר-רמת  )חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"(.

 אריה כהן וד"ר רחל שיף.

(. השפעת מיומנות שאילת שאלות על שיפור יכולת פתרון בעיות מילוליות בחשבון  1996צבי, ש' )-הר .13

- גן: אוניברסיטת בר-וראה"(. רמתוהפחתת החרדה מחשבון )חיבור לשם קבלת התואר "מוסמך לה

  אילן. בהדרכת פרופ' זמירה מברך ופרופ' לוי רחמני.

 

 

 דוחות מחקר: 

השפעת קשיי כתיבה )בכתיבה ידנית ובכתיב( (.  2018צבי הכהן, ש', סלקובסקי, מ' ופלדמן, מ' )-. הר1

  – דו"ח מחקר, בתמיכת הועדה הבין מכללתית למחקר  של מורים על תפקודם המקצועי והאישי.  

 מכון מופ"ת. 

ליקויים והוראה מותאמת" והשפעתו    –(. קורס "כתיבה  2017צבי הכהן, ש' וסלקובסקי, מ' )-. הר2

דו"ח מחקר   .קשיים בכתיבה וללא קשיים בתחוםעל הכתב והכתיב בקרב סטודנטים להוראה עם  

 בתמיכת מכללת תלפיות. 

הר3  .-( נ'  וליפשיץ,  ש'  על  2012צבי  הכתיבה,  איכות  על  ידנית  לכתיבה  מוכנות  תכנית  השפעת   .)

מהירותה ועל ההנעה )המוטיבציה( לכתיבה בקרב ילדי גן חובה. דו"ח מחקר, בתמיכת הוועדה הבין  

 פ"ת. מכון מו –מכללתית למחקר 

 

 ניירות עמדה 

"הכשרת פרחי הוראה להכלה". פורום מרכזי חינוך מיוחד, מכון מופ"ת. נייר העמדה נשלח למנהל 

האגף להכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך, מר נח גרינפלד. נייר העמדה נכתב בזמן שריכזתי את  

 . 2014הפורום, אוגוסט, 
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 יעוץ מדעי ועריכה 

 עיוניים ומקצועיים  ספרים שפיטים

( נשלח לאישור משרד החינוךספרים למורה )  3-ספרים לתלמיד ו  3  –מאירות לכיתה ב'מילים   .1

 )צוות כותבים(. כפר חב"ד: רשת אוהלי יוסף יצחק, חב"ד.  

2. ( ר.  )עמ'  2021רון,  ובאיות.  בקריאה  הקשיים  על  זה?  את  קוראים  איך  רעננה:  123-91(.   .)

 . האוניברסיטה הפתוחה: למדא

( )סדרת ספרים, צוות  2019ספרים למורה )  8  -ספרים לתלמיד ו  8  –אותיות מאירות לכיתה א' .3

 כותבים(. כפר חב"ד: רשת אוהלי יוסף יצחק, חב"ד.  

כפר חב"ד: רשת  אותיות מאירות, מדריך למורה.  (.  2019צבי, ש' )-ביכובסקי, נ', רוזן, ר' והר .4

 אוהלי יוסף יצחק, חב"ד.

- ספרים לתלמיד ו 9 –קריאה ראשונה ( )סדרת ספרים( . 2017, ח', ופריסטטר אורי, ר' )לוינזון  .5

 יבנה: בונוס. ספרים למורה.  9

 יבנה: בונוס. מדריך למורה.   –קריאה ראשונה (. 2017צבי, ש' ופריסטטר אורי, ר' )-הר .6

 

 ספרי הוראה שאינם שפיטים  

 (. קוראים לעניין, חוברת שלישית. יבנה: בונוס. 2021אורי, ר' ) פריסטטר .1

 (. קוראים לעניין, חוברת שניה. יבנה: בונוס.2020פריסטטר אורי, ר' ) .2

 (. כל מילה. יבנה: בונוס. 2020פריסטטר אורי, ר' ופלדמן, מ. ) .3

 (. קוראים לעניין, חוברת ראשונה. יבנה: בונוס. 2019פריסטטר אורי, ר' ) .4

 (. סיפורים בתנועה. יבנה: בונוס. 2019ר אורי, ר' )פריסטט .5

 (. הבנתי את הקטע, חוברת חמישית. יבנה: בונוס. 2019פריסטטר אורי, ר' ) .6

 . יבנה: בונוס. מוכנות לכתיבה בשיטת הרמזור, חלק א'(. 2012שמעוני, ת' ) .7

 . יבנה: בונוס. מוכנות לכתיבה בשיטת הרמזור, חלק ב'(. 2012שמעוני, ת' ) .8

 

 פות פעילה בכנסיםהשתת

 רגשית  )הוראה'  הרם'  תכנית  השפעת(.  2022מ. )  דור  בן  אמסילי, וסאניצקי מולר, ק.   ,צבי, ש.-הר

 ברל. -הכתיב, אוריינות ושפה, בית יכולת  על מותאמת(

ש.-הר ק.   ,צבי,  מולר,  )סאניצקי  ר.  בכר,  וממן    הכוללת   ה"חמ  התערבות  תכנית  השפעת(  2022, 

-ושפה, בית, אוריינות  ASD  עם  תלמידים  בקרב  המילולית   החשיבה  יכולת   על  סמנטיים  היקשים 

 רל. ב

)ספטמבר,  -הר ח.  וברטוב,  ש.  בתחום ה  .(2021צבי,  הכתיב  יכולת  לקידום  הסמלול  שפעת 

האגודה הישראלית לבלשנות יישומית,    -כנס איל"ש  . בקרב תלמידים עם קשיי כתיבה המורפולוגי

   .מכללת תלפיות, חולון

)-הר ש.  ו(.  2021אוגוסט,  צבי,  מאירות"  מאירות" -"מילים  הדידקטיים   –  "אותיות  העקרונות 

  . כפר חב"ד.הדרכה ארצית. כנס ווהפדגוגיים שבבסיס התכני

Har-Zvi, S. & Tzuriel, D. & Nuriel, C. (July, 2021). The Effects of Computerized Intervention 

for Spelling Using Morphological Analogies (CSMA) on Spelling Ability. The International 

Association for Cognitive Education and Psychology (IACEP). Virtual conference. 
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Sanitsky Muller, K. & Har-Zvi, S. (June, 2021). Principles of Tailored Emotional Instruction 

(TEI) in the Disciplines of Writing and Sensory Integration. The 6th Congress of Exercise and 

Sports Sciences - The Academic College at Wingate, Israel. 

ים  מקצועיהיבטים רגשיים ו  מהדרה להכלה:(.   2021,  יוניצבי, ש., סלקובסקי, מ.  ופלדמן, מ. )-הר

 אביב. -תל נס מחקר והערכה. מכון מופ"ת,. כקשיי כתיבה בקרב מורים עם

פרום חינוך מיוחד, מכון  .  מיטבית  הוראה מותאמת(.  2021צבי, ש. וסאניצקי מולר, ק. )מרץ,  -הר

 . אביב-מופ"ת, תל

)מרץ,  -הר ק.  מולר,  וסאניצקי  ש.  המותאמת.  (.  2021צבי,  הרגשית  ההוראה  עקרונות 

 אביב. -הכנס החמישי, אוניברסיטת תל מחדש, עצמנו את להמציא

)מרץ,  -הר י.  וגת,  ר.  גת,  ש.,  גיבור.  2021צבי,  לא  החמישי,   מחדש, עצמנו את להמציא(.   הכנס 

 אביב.-אוניברסיטת תל

דרכי התמודדות של מורים עם קשיי כתיבה. (.  2021צבי, ש., סלקובסקי, מ.  ופלדמן, מ. )מרץ,  -הר

 אביב. -החמישי, אוניברסיטת תלהכנס  להמציא את עצמנו מחדש,

הכנס החמישי, אוניברסיטת  מחדש, עצמנו את ילד מחוק. להמציא(. 2021צבי, ש. וכץ א. )מרץ, -הר

 אביב.-תל

(. תרומת תכנית התערבות המשלבת משחק אנלוגיות במחשב  2020צבי, ש. ונוריאל, ח. )ינואר,  -הר

 שבע.  -מכללת קיי, באר KEd2020כנס  לשיפור יכולת הכתיב בקרב תלמידי כיתה ד'.

(. תרומת תכנית התערבות המשלבת הברקות מילים לשיפור יכולת  2020צבי, ש. ופרל, ר. )ינואר,  -הר

 שבע.  -מכללת קיי, באר  KEd2020כנס   הכתיב בקרב תלמידי כיתה ב' עם הפרעות למידה ספציפיות.

)ינואר,  -הר האזנה למוזיקה  בשילוב מוטורית-גרפו התערבות (. תכנית 2020צבי, ש. ומרציאנו, ל. 

מכללת קיי,  KEd2020כנס  לקידום הכתיבה הידנית בקרב תלמידים עם הפרעות למידה ספציפיות.

 שבע.  -באר

העקרונות הדידקטיים והפדגוגיים שבבסיס התכנית    –(. מעל ומעבר לאותיות  2019צבי, ש. )יולי,  -הר

  "אותיות מאירות". כנס הדרכה ארצי, "אותיות מאירות". כפר חב"ד. 

Har-Zvi, S., Salkovski, M. &    Feldman, M. (July, 2019). Teachers with writing disabilities 

– From impairment to empowerment. The 7th international conference on teacher 

education The Mofet institute, Tel-Aviv, Israel   

בהדרכה, "קריאה ראשונה". כנס הדרכה  (.  2018יולי,  צבי, ש. )-הר ודידקטיים  עקרונות פדגוגיים 

   גן.- ארצי, כפר המכבייה, רמת

)-הר ש.  תפקודם  .  )2018יולי,  צבי,  על  מורים  של  ובכתיב(  ידנית  )בכתיבה  כתיבה  קשיי  השפעת 

אביב, -של האגודה הישראלית לאוריינות ושפה, אוניברסיטת תל  12-המקצועי והאישי. הכינוס ה

  אביב.-תל

ליקויים והוראה מותאמת" והשפעתו על מהירות הכתיבה    –קורס "כתיבה   .)2017)יולי,  צבי, ש.  -הר

הועל הכתיב בקרב   הכינוס  בתחום.  וללא קשיים  בכתיבה  של    11-סטודנטים להוראה עם קשיים 

  האגודה הישראלית לאוריינות ושפה, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה.

 – עברית במחשבה תחילה: קשיים בקריאה ובכתיבה ודרכי התמודדות (. 2015)דצמבר, צבי, ש. -הר

 אביב.  -מופ"ת, תל כשפה נוספת. לאומי המתוקשב למורים לעברית-חלק ב'. הפורום הבין

ש.  -הר התמודדות. (.  2015)יולי,  צבי,  ודרכי  ובכתיבה  בקריאה  קשיים  תחילה:  במחשבה  עברית 

  אביב. -לאומי למורים לעברית כשפה נוספת. מופ"ת, תל-הפורום הבין

תה ועל  השפעת תכנית מוכנות לכתיבה ידנית על איכות הכתיבה, על מהירו(. 2013 יוני, )צבי, ש. -הר

  . מכללת תלפיות, חולון כנס שנתי .ההנעה )המוטיבציה( לכתיבה בקרב ילדי גן חובה
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ש.  -הר ספטמבר2012)צבי,  בכתיבה.(.  ,  והתערבות  באבחון  ועדכונים  האוניברסיטה   חידושים 

 .הפתוחה, רעננה

נדרש שינוי? פורום  האם    –מוכנות לכתיבה ידנית בגן חובה  (.  2012צבי, ש. )יולי,  -ליפשיץ, נ. והר

 .המרפאים בעיסוק בשירות אנשים עם ליקויי למידה

השוואה בין אימון בכתיבה ידנית לבין אימון במודעות פונולוגית  (.  2012צבי, ש. )יולי,  -ליפשיץ, נ. והר

חובה גן  ילדי  בקרב  ובהנעה )המוטיבציה( לכתיבה  במהירותה  הכינוס   .במרכיבי איכות הכתיבה, 

  .  האקדמית אונו, קריית אונו הקריה ה הישראלית לאוריינות ושפההשישי של האגוד

Har-Zvi, S. & Schiff, R. (July, 2003). The influence of meta-cognitive training for solving 

language skill analogies on spelling and cognition. The 9th International Conference of The 

International Association for Cognitive Education and Psychology (IACEP) Seattle, WA, 

U.S.A.  

ר.    צבי, ש.  -הר קוגניטיבי בפתרון אנלוגיות לשוניות והשפעתו על  -אימון מטא(.  2003  יולי,)ושיף, 

החשיבה יכולת  ועל  האיות  הש.  יכולת  סקריפט  הכינוס  של  עשר  הישראלית   –מונה  האגודה 

 . זיכרון יעקב לאוריינות

Mevarech, Z., Har-Zvi, S. & Levi, R. (July, 1999) Generating adequate mathematical 

questions according to type of problems. The 23rd Conference of the International Group 

for the Psychology of Mathematics Education (PME), Haifa.  

Mevarech, Z., Har-Zvi, S. & Levi, R. (January, 1999). Pythagoras; Software to develop 

mathematical thinking of learning – disabled children and adults. International Conference 

on Adults with Learning Disabilities in Higher Education, Beit Berl.  

 

 הנחיה בכנסיםארגון ו

 אביב. -של "יום עיון מעורר השראה בחינוך המיוחד", מכון מופ"ת תלראש ועדת היגוי והנחיה 

מכון  (,  2020)פברואר,    להכלה יישומיים וכלים  ידיים: גישות משלבים   -ראש ועדת היגוי והנחיה של הכנס

   אביב.-מופ"ת, תל

   יו"ר בשני מושבים:

 Aviv. -ofet institute, TelThe M, July, 2019, international conference on teacher education thThe 7 

בוועדה המארגנת של הכנס היצגים תואר שני     -  חברה  כשפה    –כנס  בינלאומית, לקויות למידה, אנגלית 

   . מכללת תלפיות, חולון. 2019יוני,  וחינוך בגיל הרך.

בנושא:  2019פברואר,  –חברה בוועדת ההיגוי של הכנס ויו"ר מושב  הרביעי  נפתחות"  אמנות    "דלתות 

 .אביב-מכון מופ"ת, תל, הפרעת קשב וצרכים מיוחדים כמוקד כוח ושינוי בקרב אנשים עם ליקויי למידה,

מכללת תלפיות,    אנגלית כשפה בינלאומית וחינוך בגיל הרך.  – כנס היצגים תואר שני    ,2018יוני,      -יו"ר מושב  

 . חולון

 האגודה הישראלית לאוריינות ושפה. שם הכינוס: הבנת כינוס.   2013אפריל,    ,חברת צוות בוועדה המארגנת

  . מכללת תלפיות( אילן )בשיתוף עם -למעשה. אוניברסיטת בר מֵתאוריה הנקרא:

 

 )עבודת גמר בתואר השני בלקויות למידה(:  הדרכת סטודנטים לתארים מתקדמים

(. תרומת תכנית התערבות המשלבת משחק אנאלוגיות במחשב לשיפור יכולת הכתיב בקרב  2019נוריאל, ח. )

 תלמידי כיתה ד'.

( ל.  הגרפו(. תרומת תכנית התערבות הכוללת האזנה  2019מרציאנו,  היכולת  מוטורית -למוזיקה לקידום 

  וכתיבה ידנית בקרב תלמידי כיתה ה'.
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תרומת תכנית התערבות המשלבת משחקים והברקות מילים לשיפור יכולת הכתיב בקרב   (. 2019פרל, ר. )

  תלמידי כיתה ב' עם לקויות למידה. 

( ה.  הפונ2019לסרי,  בתחום  ומשחק  שיר  המשלבת  התערבות  תכנית  תרומת  )צורני (.  והמורפולוגי  ולוגי 

  תוספת( לשיפור יכולת הכתיב בקרב תלמידי כיתה ב בחינוך המיוחד. 

(. תרומת תכנית התערבות, המשלבת שיר ומשחק בתחום צורני התוספת לשיפור יכולת  2019חיים, א. )- בר

  הכתיב בקרב תלמידי כיתה ד'.  

( ת.  צורני התוספת  (. תרומת תכנית התערבות, המשלבת משחק2019סגרון,  בתחום  והברקות מילים  ים 

  לשיפור יכולת הכתיב בקרב תלמידי כיתה ד' עם לקויות למידה. 

(. תרומת תכנית התערבות המשלבת משחקים בתחום צורני התוספת לשיפור יכולת הכתיב 2019אודי, י. )

  בקרב תלמידי כיתה ג'.  

המשלבת את עקרונות התיווך לשיפור יכולת הכתיבה הידנית  תרומת תכנית התערבות,   (.2019צוראל, ח. )

  ו'.-בקרב תלמידי כיתות ה'

( א.  בקרב תלמידים עם קשיי    השפעת הסמלול (.2020ברטוב,  בתחום המורפולוגי  יכולת הכתיב  לקידום 

  . ו'-כתיבה בכיתות ד'

( תלמידי כיתה א' עם הפרעות למידה    השפעת משחקי כתיבה על הכתיבה הידנית של (.2020דגורקר, ה. 

  .ספציפיות

פור יכולת הכתיב  בצורני התוספת על שי   השפעת תכנית התערבות מורפולוגית המתמקדת   (.2020אמיר, ע. )

  ח עם הפרעות למידה ספציפיות. -בקרב תלמידי כיתות ז

השפעת תוכנית התערבות המשלבת אנלוגיות סמנטיות על אוצר המילים בקרב תלמידים   (.2020גיני, ע. )

  .ח-עם הפרעות למידה ספציפיות בכיתות ז

  .כתיבה הידניתהשפעת משחקי מחשב ומשחק אלקטרוני )ממ"א( על ה  (.2020גורדון, ש. )

הקניית אוצר מילים באמצעות הקראת ספרים בקרב תלמידים עם מוגבלות שכלית   (.2020פינקלשטיין, כ. )

  .התפתחותית

( ר.  מילים     (.2020חברה,  הברקות  באמצעות  למידה  הפרעות  עם  תלמידים  בקרב  הכתיב  יכולת  שיפור 

  בתחום צורני תוספת. 

( ר.  הכ  (.2020הארר,  יכולת  באמצעותשיפור  למידה  הפרעות  עם  תלמידים  בקרב  מילים    תיב  הברקות 

  בתחום השורשים. 

( על יכולת  S.W.C(. השפעת תוכנית התערבות המשלבת הברקות מילים ומשחקי מחשב )2021הובר, מ. )

  . CPהכתיב בקרב תלמידי 

( ר.  בכר  על  2021ממן  סמנטיות  אנלוגיות  התערבות הכוללת  תכנית  השפעת  בקרב  (.  המילולית  החשיבה 

  ט' עם אוטיזם בתפקוד גבוה.-תלמידי כיתות ח'

-(. השפעת תוכנית מטה לשונית חזותית לשיפור שטף הקריאה בקרב תלמידי שילוב בכיתות ד2021גז, ל. )

  . ו

(.  השפעת תכנית התערבות המשלבת הברקות מילים ומשחקים )המ"מ( לקידום הקריאה 2021פרג' פור, ט. )

 .א'בכיתה 

  (.  השפעת "תיאטרון קוראים" על שיפור שטף הקריאה בקרב תלמידי כיתה ד'. 2021קלבו, ב. )

( מ.  אמסילי,  דור  מותאמת2021בן  רגשית  הוראה  של  תרומתה  בקרב    הר"ם-(.  כתיב  בשגיאות  בטיפול 

  .תלמידי כיתה ג'

בקרב תלמידות עם הפרעות    (. השפעת הסמלול בתחום המורפולוגי לשיפור יכולת הכתיב2021דובלין, י. )

 . למידה ספציפיות הדוברות עברית כשפה שנייה
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( ר.  בשילוב התערבות תכנית השפעת(.  2021משריקי,  יכולת ממוחשבים משחקים מורפולוגית   לקידום 

 .'ו - 'ד בכיתות הכתיב

  הידנית   הכתיבה   לשיפור  עדינה  מוטוריקה  משחקי  הכוללת  התערבות  תכנית  השפעתנ. )בהכנה(.    ,אביוב כהן

 .ג- ב בכיתות שילוב תלמידי בקרב ומהירותה

)בהכנה(.   ד.    לשיפור )  ממ”כ(  בכתיבה  הממוקדים  משחקים  המשלבת   התערבות  תכנית  השפעתקלדרון, 

 .’ג- ב’ בכיתות שילוב תלמידי בקרב ומהירותה הידנית  הכתיבה איכות

  תלמידי   הקרב  הכתיב  יכולת  על  משחקית  מורפולוגית  התערבות  תכנית  השפעת, א. )בהכנה(.  קוביטשעק

 . ’ג כיתה

)בהכנה(.   מ.   לשיפור  מילים  והברקות  פונולוגיה  ,מורפולוגיה  -מפ”ה   התערבות  תכנית  השפעתלייכטמן, 

 .א כיתה תלמידי בקרב הכתיב יכולת

 .’ג כיתות  תלמידי בקרב הקריאה שטף לשיפור מורפולוגית התערבות תכנית השפעתאיילון, ט. )בהכנה(. 

  כיתה   תלמידי  ובנות  בנים  בקרב   הידנית  הכתיבה   לשיפור  התערבות  תכנית  השפעתדולינסקי, מ. )בהכנה(.  

 .’ב

  בכיתה   הקריאה  שטף  לשיפור  לכלבים  טקסטים   הקראת  המשלבת  התערבות  תכנית  השפעת לוי, א. )בהכנה(.  

 '.ד

  תלמידי   בקרב  ומהירותה  הכתיבה  איכות  על  ידנית  לכתיבה  התערבות  תכנית   השפעתחלפון, נ. )בהכנה(.  

 . ספציפיות למידה הפרעות עם ג’-ו ב’ יתותכ

 .קריאההשיפור שטף השפעת אתר קש"ת ל, ל. )בהכנה(. תורג'מן

 . תהמודעות הפונולוגיהשפעת תכנית התערבות משחקית לשיפור , א. )בהכנה(. זלצר

)בהכנה(.  גלילי נ.  שיפור מיומנויות העתקה  ל  (הקלדה באמצעות אייפדהב"א )השפעת תכנית התערבות  , 

 . המהלוח באמצעות כתיב

השפעת  ,  דמארי )בהכנה(.  התערבות  מ.  )תוכנית  לכתיבהמע"ג  וגסה,  מוכנות  עדינה  שיפור  ל   (מוטוריקה 

  .מיומנות כתיבה בגן

 .קריאההשיפור שטף ה( להשפעת תכנית התערבות מיימנטור )אפליקצי, ת. )בהכנה(. מעודד

  .שטף הקריאהשיפור השפעת תכנית התערבות מורפולוגית דיגיטאלית ל, ע. )בהכנה(. נקב

 .שטף הקריאה, א. )בהכנה(. השפעת תכנית התערבות דיגיטאלית לשיפור אסטון

 .קריאההשיפור שטף השפעת אתר קש"ת ל , ד. )בהכנה(. סטר

 .שיפור יכולת הכתיבהתערבות סמ"ל )סמלול מורפולוגי לשוני( ל , ל. )בהכנה(. השפעת תכנית עקבי

 

 צבי )הכהן( -ד"ר שירלי הר  –פרופיל אקדמי 

הפרעות למידה בתחום  חוקרת ומרצה  אילן.  -דוקטור בחינוך מיוחד ובעלת רישיון הוראה מאוניברסיטת בר

  .בין האקדמיה לשדה , הממזגתספציפיות

בתחומי   רבים  מחקרים  שוניםמובילה  בגילאים  בכתיבה,  למידה  והפרעות  בבית  -הכתיבה  הספר  -בגן, 

, מנחה עבודות גמר של סטודנטים לתואר שני בלקויות למידה  2018היסודי והעל יסודי ובאקדמיה. משנת  

 , במכללת תלפיות.  בתחומי הכתיבה והקריאה

בתחומי    1999משנת   בכנסים  מציגה  היום  בלמיועד  ספציפיות  והפרעות  של דההכתיבה  הכנסים  כגון   ,

, קיבלה "International Conference on Teacher Education"-" וההאגודה הישראלית לאוריינות ושפה"

 . מספר מענקי מחקר ואף פרסמה מאמרים שפיטים בתחומים אלו 

במכון אילן, במכללת תלפיות ו-כחברה בוועדות היגוי שונות של כנסים וימי עיון באוניברסיטת ברמשמשת  

 . חברה בוועדת המחקר של מכללת תלפיותכמו כן, הייתה  מופ"ת.
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תלמידים של  והקריאה  הכתיבה  יכולת  לקידום  ספרים  מספר  קריאה  מעו  כתבה  שיטות  בפיתוח  ורבת 

 וכתיבה. 

מדריכה מורים  ו בתחומי הקריאה והכתיבה עוסקת בעריכה דידקטית ומדעית של ספרי הוראה וספרי עיון

 מפתחת תכניות התערבות בבתי הספר ברחבי הארץ ואחראית על הפעלתן. . כמו כן,  הארץומדריכים ברחבי  

ולבעלי מקצועות פראבמכללת תלפיות  אחראית   בוועדות    ;רפואיים-על קורסים שנתיים למורים  חברה 

הוראה ועדת  כגון:  של  ,  במכללה  התכנית  ואת  למידה  ללקויות  השני  לתואר  התכנית  את  ועדה שכתבה 

ך מיוחד ותואר מסלולים שונים במכללה כגון: החוג לחינו  ריכזהרפואיים. נוסף על כך,  -פראהמטפלים ה

חברה במספר פורומים במכון מופ"ת, כמו:   .חדולחינוך מיוהחוג  יום ראשת המסלול  , כשני בלקויות למידה

ופורום חינוך מכיל. בשבע שנים האחרונות מרכזת את  מרכזי חינוך מיוחד במכללות  ,  מרכזי קורס אבחון

חוגים ומסלו ובאוניברסיטאות.  הפורום של מרכזי  במכללות  בחינוך מיוחד  במכון לים  הפורום  במסגרת 

כתיבת  מופ"ת   עמדהמובילה  ארצייםניירות  עיון  וימי  כנסים  ארגון  המיוחד  ,  החינוך  והחינוך   בתחומי 

  המכיל.


