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  )הסבת אקדמאים(                        

 

 האוניברסיטה הפתוחה

הראשון    20 התואר  במסגרת  הפתוחה  באוניברסיטה  בהנחיה  ניסיון  ופסיכולוגיה,  שנות  לחינוך  במחלקה 

 בקורסים הבאים: 

 

 תואר הראשון: ל קורסים 

, היום  –  2015

 לסירוגין

 "תכנון לימודים, הוראה והערכה" קורס: ה הנחיית 

 "קריאה תיאוריה ומעשה" הנחיית הקורס: 

 פרקים בסוציולוגיה של החינוך" "  הקורס:הנחיית 

 "אוריינות מחקר"  הנחיית הקורס:

 "אתגרים בניהול בית ספר"  הנחיית הקורס:

mailto:sa.yehudit@gmail.com


 קורות חיים – כהן-יסלפטד"ר יהודית 

 
 הנחיית הקורס "פעילות גומלין בכיתה" 

 הנחית הקורס: "הוראה, מקצוע, אמנות, אומנות" 

  

בקורסים היום  -  2004 סמינריוניות  עבודות  בכתיבת  "הנחיה  בכיתה"פעילות  :  "הוראה, ,  גומלין 

אומנות" אמנות,  ויישומי מקצוע,  "מנהיגות  החינוך",  למערכת  שינויים  "הכנסת   ה, 

  .סטודנטים בכתיבת עבודות סמינריוניותהנחיית ניסיון רב שנים ב בחינוך".
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 יית הקורס "חלופות בהערכת הישגים". הנח 2006-2010

 

 פורומים מקצועיים
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 מופת מכון – פורום חינוך לשוני 

 מכון מופת.  -מיון פרחי הוראה בתוכנית "מסילה"

 

 מערכת החינוך

  

 היום            -  2013

 
 

 

 )מכללת קיי(.  PBL –למידה משמעותית  – השתלמויות מורים הובלת   •

 : מורה יוזם ומורה חוקר )מכללת אחווה(.7-9השתלמויות מורים דרגות  הובלת   •

 בריינפופ ישראל. –שילוב פדגוגיה וטכנולוגיה  –הדרכת מורים  •

 או"פ.  -פיתוח מקצועי לשילוב טאבלטים בהוראה  –מורים הדרכת  •

 משרד החינוך.  –השתלמויות מורים בתחום החינוך הלשוני  •

 מנהיגות הומנית. –השתלמויות מורים בתחום יעד ההכלה  •

הדרכת מורים בתחום התקשוב מטעם משרד החינוך )התאמת מערכת החינוך   • 2013

 (. 21- למאה ה

 (. יסודי-על  + בהוראה במסגרת משרד החינוך )יסודירב ניסיון  • 1974-2014

מוביל במהלך כל   , חברה בצוות ניהולח'-ת ז'שכב ריכוז :תפקידים ניהוליים •

- ניהול פרוייקטים: "תפנית", "דרך הספורט" , שנות העבודה במשרד החינוך

ניהול קייטנות בחינוך   רכזת חינוך חברתי,, פדגוגית רכזתמטעם קרן רש"י, 

 הבלתי פורמאלי. 

 התמחות בהוראת השפה העברית  • 1982-2013
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 משרד החינוך  – מחוזית בחינוך לשוני הדרכת •

 השתלמויות מורים בחינוך לשוני במרכזי פסגה  •

 מקרא התמחות בהוראת  •

המכון לחקר הטיפוח   -" עוצמה לכל" ו "יחד"תוכניות   –מחוזית  הדרכה • 2002-2011

 אוניברסיטה העברית ירושלים. ה ,בחינוך

 התמחות בהוראת הקריאה.   •

ב"תפנית" תוכנית לצמצום פערים   -דיסציפלינארית למורים  ריכוז והנחיה • 2003-2009

 לימודיים במיומנויות יסוד. 

 . החינוך הלשונישותפה לצוות פיתוח תוכניות לימודים במחוז דרום בתחום  • 2002-2003

 ובמכינה קדם אקדמית.   יסודי-עלהוראת היסטוריה ואזרחות בבי"ס  • 2001-2004

 ם הוראת השפה. בתחו השתלמויות מורים • 2000-2013

 הנחיית מורים בכתיבת תוכניות לימודים והערכת הישגים.   -רכזת פדגוגית  • 1990-2009

 ח'. -ניהול שכבת ה' • 1997-1999

הוראה מתקנת   -בהוראה לתלמידים מהעדה האתיופית הנחיית מורים  • 1993-1995

 ודיפרנציאלית מטעם ג'וינט ישראל. 

 התקשוב ועבודות חקר. סדנאות למורים בתחום  • 1990-1991

 

 קורסים מקצועיים

השעה   • חכמה,  כיתה  כמנהיג,  )המורה  חדש"  "אופק  במסגרת  שונים  קורסים 

 הפרטנית ועוד(. 

 תקשוב ושילוב טכנולוגיה ולמידה.  •

 רכזי תוכנית לימודים לצמצום פערים.  •

 הערכת הישגים לימודיים.  •

   אוריינות. •

 סוגיות בחינוך מיוחד.  •

 הטמעת מחשבים בחינוך. •

 הכשרת בעלי תפקידים.  •

 כישורי הדרכה והנחיית מורים. •

 רכזי ספרות ולשון.  •

 רכזי חינוך חברתי וקהילתי.  •
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 שפת אם.  עברית

 טובה מאוד.   אנגלית 
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 בכתבי עת שפיטים פרסומים

   .בבתי הספר התיכוניים בעיר אופקיםסקר נשירה סמויה  -מחקרדו"ח כהן, י' )תשס"ג(. -סלפטי

 
 הובלת שינוי פדגוגי בהכשרת מורים במכללה   -"מתחילים בשנה א'"(. 2019) , י'כהן-וסלפטי  , ת'.לוין

  , מכללת גורדון."מחקר ושיח  -גווניםהאקדמית לחינוך ע"ש קיי", 

 (.12) קיי -לקסי , "למידה מבוססת תנועה"(.  2019סובל, ד' )  -זמיר, י' ושרף ,כהן, י'-סלפטי

ֶרץ" )שמואל ב', י"ח  (. 2020וקליימן, א' )  כהן, י'-סלפטי אָּׁ ין הָּׁ ַמִים ּובֵּ ין ַהשָּׁ בהכשרה  אתגרים   ,(9"ַויַֻּתן בֵּ
  ,המחקר המקראישל מדריכות פדגוגיות כחוליה המגשרת בין שיתופי מקרא: מחקר פעולה   להוראת

המכללה  ", מחקר ושיח-גווניםוהנחות היסוד של פרחי הוראה בהתמחות מקרא.  מעשה החינוכי ה
 נמצא בתהליכי פרסום.המאמר התקבל,  האקדמית גורדון. 

Salfati, Y. Sareef-Busel, D. and Zamir, Y. (2019). Learning Academic Skills through 

Movement: A case study of Education. International Journal of Educational and Pedagogical 

Sciences, vol 13 No:6.  

 2022(, יוני 17) לקסי־קיי(. "קשיבות בחינוך".  2022) סיאיר  כהן, י' ובן-כהן, ה', סלפטי

Salfati, Y., Cohen, H., & Ben-Yaish, S. (2022). PEDAGOGICAL PARTNERSHIP: A 

MINDFULNESS PERSPECTIVE. Journal of International Scientific Publications, Volume 

20, 2022. 

Salfati, Y. & Klumam, A. (2022). FROM ADAPTATION TO PROFESSIONAL 

GROWTH - A JOURNEY OF TWO PEDAGOGICAL GUIDES THROUGH THE PDS. 

Journal of International Scientific Publications, Volume 20, 2022. 

 

 עת לא שפיטים -פרסומים בכתבי 

 

שיתופיות כערך מרכזי בעבודת המרצים ביניהם ובינם  (.  "2017וין, ת, סלפטי, י' וצוות מרצי שנה א' )ל
 המכללה האקדמית לחינוך קיי.   ,14 ,קולות, לסטודנטים

הזדהות אישית,    -שנה א'   השתקפות רוח האדם בקורסי ליבה של(. 2018לוין, ת, סלפטי, י' ואבו עג'אג', )
    המכללה האקדמית לחינוך קיי. , 15,  קולות. מקצועית ותרבותית בתהליך הכשרת סטודנטים

שרת סטודנטיות להוראה בבית הספר היסודי  במרחב הכ  צדק חברתיעל  (.  2019ר' וסלפטי, י' )  לנגרמן-גז
   המכללה האקדמית לחינוך קיי. , קולות .באמצעות יישום תיאוריית המגע: הורים, מורים וילדים 

, המכללה  19קולות,  (. רשמים מכנס האגודה הישראלית לאוריינות ושפה.  2020כהן, י' וכהן, נ' )-סלפטי
 האקדמית לחינוך קיי.  

 , המכללה האקדמית לחינוך קיי.  20קולות,  ,  (. אוטונומיה וחירות בגישה ההוליסטית2020כהן י' )-סלפטי

 

  הצגות בכנסים

(. "פיתוח פדגוגיה בכיתה ומחוצה לה", כנס אקדמיה כיתה, סוגיות מהמחקר  2017כהן, י' )-סלפטי
 אביב. -ומהשדה. מכון מופת, תל

(. יישום התוכנית "אקדמיה כיתה" במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, סדנה  2017כהן, י' )-פטיסל
 . המכללה האקדמית לחינוך גורדון.  , יחד זה יותרכנס ארצי ללמידה פעילה ומערבתפעילה ומפעילה, 
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במוסד  הכשרת פרחי הוראה בהתמחות מקרא: מה בין הכשרה (. 2018כהן, י' וקליימן, א' ) -סלפטי

 , המכללה האקדמית גורדון.  ההתנסות בדרך למקצוע, כנס מחקר ארצי. אקדמי לבין התנסות בשטח

המכללה האקדמית   "KEd – 2020" (. "הוראה בצמד המבגרת אקדמיה כיתה".,2018כהן, י'. )-סלפטי
 לחינוך ע"ש קיי.  

י הוראה בהתמחות מקרא  (. תפקיד המורה המכשירה בהכשרת פרח2018כהן, י' וקליימן, א' ) -סלפטי
 אביב. -, מכון מופת, תל כנס הפדגוגיה של המקראבתוכנית "אקדמיה כיתה".  

( "עמוק כמו הים או גבוה כמו  2019) | כהן, י', -רביעה, כ' וסלפטי -, ב' קפלן, ח', ישראל, ו', אבורייכמן
מקהלת קולות  בביסוס שותפויות בין האקדמיה לדשה החינוכי",  MITמקומה של קהילת  -השמיים" 

. המכללה האקדמית לחינוך  רבים בכניסה להוראה, הכנס הארצי השלישי של שלב הכניסה להוראה
 ע"ש קיי.  

כלפי הכלה והשתלבות של תלמידים עם צרכים  עמדות של מדריכים פדגוגיים (. 2020כהן, י' )-סלפטי
- , מכון מופת, תל להכלה םכנס "משלבים ידיים: גישות וכלים יישומיי .מיוחדים בבית הספר היסודי 

 אביב.  

)  - סלפטי י'  תוכנית  (.  2020כהן,  באמצעות  היסודי  הספר  בבית  תלמידים  בקרב  כתיבה  יכולת  קידום 
לאומי של "ראה" ברית עברית  - כנס הבין.  בהוראת השפה העבריתהתערבות של סטודנטים המתמחים  

ישראל וללימודי  ליהדות  לעברית,  החוג  עברית,  ולתרבות  לספרות  לשפה,  באוניברסיטת    עולמית 
 צרפת. ההצעה לכנס התקבלה, הכנס נידחה בשנה בגלל קורונה.  שטרסבורג, 

ת מעשית בבית הספר היסודי לאור  (. המשבר ושיברו: מודלים לקיום התנסו2020כהן, י' )-סלפטי
כנס מקוון: "קפיצה למרחק", סיפורי הצלחה ואתגרים בלמידה  ההנחיות המשתנות בצל הקורונה. 

 . המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי.  והוראה בעקבות משבר קורונה"

למית  , כנס ברית עברית עותפקיד הניקוד במודלים מרכזיים לרכישת הקריאה(. 2020סלפטי־כהן, י' )
 לשפה, לספרות ולתרבות עברית, שטרסבורג. 

( "מניעי הגירה של יהודי אלג'יריה לישראל ולצרפת", הקונגרס היהודי העולמי  2022סלפטי־כהן, י' )
 למדעי היהדות )יו"ר מושב ומרצה(. 
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